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Vi er langt inne i valgkampen for Stortingsvalget som 
blir avholdt 14. september. MA er - og skal være - en 
partipolitisk nøytral organisasjon. Men det betyr ikke 
at vi er politisk nøytrale. Vi arbeider kontinuerlig 
politisk for å få gjennomslag for våre saker. Disse er 
formulert i et politisk program som er behandlet og 
vedtatt av MAs landsmøte.

MAs visjon er en rusfri trafikk og et samfunn med 
rusfri livsstil. MA setter hensynet til det enkelte 
mennesket høyest i trafikken. Det enkelte mennesket 
har et ansvar og et valg i forhold til seg selv og sine 
medmennesker i trafikken. All trafikkplanlegging og 
alle trafikksikkerhetstiltak skal hjelpe det enkelte 
menneske til å opptre slik at skader og ulykker kan 
unngås. 

Rusfri livsstil gir rusfri og tryggere trafikk. MA deler 
null-visjonen om ingen drepte og livsvarig skadde i 
trafikken, og vil sikre alle mennesker i trafikken frihet 
fra risikoen for å møte medtrafikanter påvirket av 
alkohol, rusgifter og medikamenter. 

MA ser på bilen som et samfunnsgode som samtidig 
også gir store miljømessige utfordringer.  Det politiske 
programmet vårt skal derfor bidra til en bilpolitikk 
som kan ivareta hele vårt ansvar for miljø og trans-
portbehov. Dette er en naturlig del av fokuset på 
mennesket i trafikken.

Vi har utfordret stortingspartiene på våre saker. Det 
kan du lese om i flere sammenhenger i denne utgaven 
av Motorføreren. Hvilke parti du vil stemme på er ditt 
valg.  Min oppfordring er at når du vurder parti så la 
også de saker MA utfordrer partiene på veie tungt i 
valg av stemmeseddel.

Godt valg 2009.

Terje Tørring 
Direktør

Full pakke

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET
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Jeg har passert de femti. Altså er jeg så gammel at jeg husker bensinstasjonene. 
Dette var en slags ”depoter” der bilistene kunne komme innom og fylle tanken med 
bensin eller diesel. Hyggelige menn i overall kom kjapt ut fra den lille bygningen 
og møtte deg når du rullet inn ved siden av et par bensinpumper. De hilste til sine 
kjekke båtluer, løftet av fyllepistolen og skrudde av tanklokket.
- Full tank, kunne du så for eksempel melde.
Eller:
- For en tier…
Og de fylte opp som du hadde bedt om. Tok imot sedler og ga igjen vekslepengene.

I varesortimentet på bensinstasjonen inngikk også mye annet av det du behøvde 
til bilen: Vifteremmer, tennplugger, luftfiltreer, vindusviskerblader… De hadde det. 
Og kunne noe om bil. Borte i et hjørne sto det kanskje likevel en kjøleboks med 
iskrem. En sjokolade kunne du muligens også kjøpe med på veien. Ellers så var det 
bilens behov som sto i sentrum. Vegg i vegg lå ofte et verksted.

Utviklingen har siden gått fort til at bensinstasjonene i stadig større grad har gått 
over til å bli gatekjøkken, og videre i retning av en form for utvidet dagligvare-
forretning. Blant hylleseksjoner med snacks, brød, melk, litteratur, film, musikk 
og alt tenkelig og utenkelig, kan du riktignok fortsatt finne en liten seksjon med 
bilrekvisita. Og den hyggelige betjeningen bak disken vet forbausende nok – sant å 
si – ofte forskjell på en banan og en pære; altså en H7-billysbilpære.

Bensinstasjoner kan vel ikke leve av å selge bare drivstoff i dag. Nå er tom tank 
og kaffeavtaler et skalkeskjul for å få deg innom for å gjøre innkjøpene dine til en 
smule overprisete varer. Når du bare har fylt tanken kan det kanskje være irri-
terende å havne bakerst i kassakøen der storhandelen pågår. Men tenk hvor fint det 
kan være å få kjøpt melk ved midnattstid når du virkelig er i beita. Vi har tilgang 
til så å si alt døgnet rundt, så å si over alt.

Et nytt steg  i utviklingen kan bli at det tas til orde for at bensinstasjoner vil selge 
alkohol. Dette er et ikke ukjent fenomen i enkelte land. Her skal ikke debatten 
føres om hvorvidt det er sammenheng mellom tilgjengelighet og forbruk/misbruk. 
Men alkohol i «depotene» langs veien..? Her bør det vel bare være tankene som 
skal kunne bli fulle? Og har samfunnet blitt slik at vi må ha tilgang til alt? Over 
alt? Hele tiden?

Med nostalgisk hilsen,

Hans-Erik Hansen
Redaktør

De mange valgene
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Frem mot stortingsvalget har MA utfordret 
de politiske partiene til å følge opp ansvaret 
med å sette i verk trafikksikkerhetstiltak 
slik at ulykker skader og dødsfall unngås. 
Svarene som har kommet tyder på at de 
fleste partiene på Stortinget står bak MA i de 
avgjørende spørsmålene.
 
Viktig valg
2008 var det verste ulykkesåret på norske veier 
på flere år. Hvert tredje dødsfall i trafikken 
skyldes rus.
 Menneskene i trafikken utsettes daglig for 
risikoen av å møte bilførere påvirket av alkohol, 
rusmidler eller medikamenter. Det er på denne 
bakgrunnen MA reiser spørsmålet om man skal 
akseptere risikoen for fyllekjørere - bilførere 
påvirket av alkohol, rusmidler eller medika-
menter. Og hvor lenge menneskene i trafikken 
skal akseptere at myndighetene ikke setter inn 
tilgjengelige og virkningsfulle virkemidler mot 
fyllekjørere/ruspåvirkede førere.
– Velgerne har krav på å vite helt konkret hva 
partiene vil gjøre for å bedre forholdene på 
norske veier, sier MAs direktør Terje Tørring.
Fem av spørsmålene dreier seg om alkolås, som 
MA ønsker skal bli en like vanlig del av bilens 
sikkerhetsutstyr som bilbelte er i dag. Et annet 
ønske er kortere salgstid for alkohol i butikker 
og på utesteder.
– Både i Norge og resten av Europa er det 
en sammenheng mellom tilgjengelighet til 
alkohol og fyllekjøring. Hvis politikerne ønsker 
å redusere ulykkene, gir det raskest effekt å 

innføre strengere tiltak mot fyllekjøring, enten 
det er alkolås eller kortere salgstider, poeng-
terer Tørring.
 
Positive til alkolås
Stortingspartiene er stort sett positive til 
alkolås som virkemiddel.
– Det ser ut til å være bred enighet om å in-
nføre alkolås i offentlig transport. Det har vært 
snakket om dette en stund, og nå mener vi det 
ikke er noen grunn til å vente lenger.
I første omgang mener MA at det bør 
innføres alkolås i busser, drosjer og tung-
transportkjøretøyer. Når teknologien er mer 
tilgjengelig, bør alle nye biler utrustes med 
alkolås.
 Også når det gjelder 0-grense for alle 
narkotiske stoffer i trafikken, er det bred 
enighet blant partiene. Forutsetningen er at det 
tas hensyn til lovlig medisinbruk som kan slå ut 
på narkotester.
– Et av forslagene vi sendte Stortinget er aller-
ede blitt vedtatt. Innen våren 2010 skal 
politiet kunne teste alle førere for narkotiske 
stoffer, på lik linje med fyllekjøring, sier Tørring.
 
Uenighet om salgstider
Derimot er partiene svært uenige om det bør 
bli kortere salgstid for alkohol i butikker og på 
utesteder.
 Venstre svarer for eksempel nei, fordi de 
mener et slikt tiltak vil ramme alle. Kristelig 
Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti ønsker 
en restriktiv skjenkepolitikk, mens Høyre og 

Senterpartiet mener kommunene selv må få 
avgjøre salgstidene for alkohol.
 Fremskrittspartiet vil på sin side ikke 
redusere salgstidene eller skjenketidene for 
alkohol, og ser dessuten et slikt tiltak som 
svært lite målrettet i forhold til trafikk-
sikkerhet.
– Regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og SP 
ser ut til å være enige om at reduserte skjenke-
tider på utesteder er et godt tiltak. Hvis de 
vinner valget, forventer vi at regjeringen følger 
opp med handling, sier Tørring.
Tørring viser til at det både i Norge og resten 
av Europa er en sammenheng mellom tilgjenge-
lighet til alkohol og fyllekjøring.
 
Må handle
I de avgjørende spørsmålene om alkohol og 
trafikksikkerhet, står de fleste partiene bak 
MA, sier Tørring, med en reservasjon for at 
ikke minst Fremskrittspartiet på ulike spørsmål 
havner på kollisjonskurs med MAs syn.
– Vi kan imidlertid se en endring hos partiene 
i forhold til en mer restriktiv holdning til 
skjenketidene. Det ser ut til å være bred 
enighet om at alkolås er et godt virkemiddel 
for å komme fyllekjøringen til livs.
 Nå mener han det er opp til regjeringen 
å handle, uansett hvilken farge den måtte ha 
etter valget til høsten.
– Men en rød-grønn regjering vil sannsynligvis 
lettere komme til enighet i slike spørsmål enn 
en blå regjering, spekulerer Tørring i valg-
kampinnspurten.

En tid tilbake sendte MA et brev til de politiske partiene på Stortinget med 
spørsmål om alkohol og trafikksikkerhet. MA stilte spørsmål om hva de vil 
gjøre for å redusere trafikkulykkene. Nå har svarene kommet.

TEMA
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Bør alkolås monteres i busser, offentlig transport, 
tungtransportkjøretøy?

Høyre (H): Ikke svart
Kristelig Folkeparti (KrF): Ja, men teknologien må utvikles så alkolås 
blir et effektivt virkemiddel.
Fremskrittspartiet (FrP): Viser til budsjettinnstilling 2007-2008 der 
samtlige partier i komiteen hadde fellesmerknad, med blant annet: 
Kollektivselskapene kan selv velge å installere alkolås. Komiteen mener 
forsøk alkolås i busser etc kan iverksettes
Venstre (V): Er åpne for kravet, men vil vurdere alkolås fortløpende ut 
fra tilgjengelighet, nytte og kostnader.
Arbeiderpartiet (AP): Mener forsøk med alkolås i busser og annen 
kollektivtransport kan iverksettes. Konsekvensene av ulykke med tungt 
kjøretøy større – derfor naturlig å starte med tungtransportkjøretøy 
(søppelbiler, anleggstransport og lignende).
Sosialistisk Venstreparti (SV): Ja.
Senterpartiet (Sp): Ja, mener det er mest aktuelt i offentlige trans-
portmidler i første omgang.

Bør alle tatt for fyllekjøring i fremtiden kun få kjøre 
biler med alkolås montert?

H: Synes alkolås er godt virkemiddel, vil vurdere tiltaket.
KrF: Ja, når teknologien er bedre utviklet.
FrP: Det kan være en utvei for folk som ellers ikke kan tillates å kjøre 
bil at disse selv bekoster alkolåsutstyr
V: Vil først vurdere dette når teknologien er bedre utviklet.
AP: Ja, men må vurderes først.
SV: Ja, men må vurderes først.
Sp: Ja overfor personer som gjentatte ganger tatt for promillekjøring.

Bør Stortinget vedta 0-grense for alle narkotiske 
stoffer for motorførere i trafikken?

H: Vil vurdere dette, men det er ikke programfestet.
KrF: Må vurderes nærmere med hensyn til at det ikke skal ramme små 
inntak av lovlige medikamenter.
FrP: Grense for bruk av lovlige narkotiske stoffer i trafikken bør fast-
settes på faglig grunnlag av kompetente miljøer, ikke som symbol- og 
markeringsforslag uten dokumentert virkning.
V: Kjøring i rus eller alkoholpåvirket tilstand bør behandles likt
AP: Interessant forslag, har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på 
spørsmål rundt dette.
SV: Ja, med hensyn til at det ikke skal ramme små inntak av lovlige 
medikamenter.
Sp: Ja, så snart måleinstrumenter med tilfredsstillende kvalitet er 
tilgjengelige.

Bør Stortinget redusere salgstidene for alkohol 
i butikk: 

H: Kommunene avgjøre innenfor dagens alkohollov.
KrF: Mener redusert salgstid kan være et positivt tiltak.
FrP: FrP vil ikke redusere salgstidene for alkohol, og ser dessuten et 
slikt tiltak som svært lite målrettet i forhold til trafikksikkerhet.
V: Nei, fordi det rammer alle.
AP: Det er mulig, vil diskutere forslaget.
SV: Har ikke tatt stilling, men ønsker restriktiv alkoholpolitikk.
Sp: Ønsker kommunene selv regulerer salgstidene.

Bør Stortinget redusere skjenketider ved utesteder?

H: Kommunene bør avgjøre selv.
KrF:  Ja, ønsker restriktiv politikk på dette området.
FrP: FrP vil ikke redusere skjenketidene for alkohol, og ser dessuten et 
slikt tiltak som svært lite målrettet i forhold til trafikksikkerhet.
V: Nei, rammer alle.
AP: Ønsker bred debatt, har flere politikere som ønsker strengere 
alkohollovgivning.
SV: Ja, er for.
Sp: Ja, har allerede foreslått maksimal skjenketid til kl.02.00

TEMA
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Stortingsvalget i september 2009 bør bli et 
samferdselsvalg, mener Veivalg 2009. Hoved-
vekten i kampanjen legges på veisektoren, 
fordi vei er den viktigste infrastrukturen for de 
fleste over hele landet.

Seks krav
Det norske folk har engasjert seg i kampen 
om et bedre samferdselstilbud, og det er 

særlig kravet om gode veier som har stått på 
agendaen. Nå er det på tide at folket blir hørt, 
mener initiativtakerne til Veivalg 2009.
Veiene skal være god. Norge skal ha et godt 
og helhetlig veinett som sikrer tilgjengelighet 
for alle. 

Viktig for alle
Gode veier er bra for Norge. Gode veier er til 

det beste for næringslivet, det er viktig både 
for distrikts-Norge og byene våre, det har posi-
tiv effekt på sysselsettingen, helse og miljø. 
Gode veier er kort og godt samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Veivalg 2009 har formulert Folkets 
veikrav, som omfatter seks konkrete krav til 
veiene i Norge.
 Kampanjen er opptatt av at partiene skal 
konkretisere disse kravene i programformu-
leringer og i valgkampen. Partiene skiller 
seg fra hverandre ved at de betoner de seks 
kravene ulikt. Organisasjonene bak folkets 
veikrav tror at en god veipolitikk handler om 
å balansere ut alle seks kravene. En helhetlig 
veipolitikk oppnår vi først når tiltak rettes mot 
både kjøretøy, fører/trafikant og vei/omgivelser.

En god vei
Det norske folk har krav på gode veier. Veier 
som er trygge, som ikke belaster miljøet mer 
enn nødvendig, og som sikrer alle trafikanter 
god fremkommelighet hele året. Og defini-
sjonen på en god vei er å finne allerede i 
Veglovens § 1: ”En god vei er en vei som er 
utformet, driftet og vedlikeholdt på en slik 
måte at trafikken på den kan avvikles på en 
måte som trafikantene og samfunnet til enhver 
tid er tjent med”.
 ”Vegnormalene” - et sett tekniske kriterier 
til veier som bygges i dag, utformet av Statens 
vegvesen – beskriver hva som kan sies å være 
en god vei. Veimyndighetene har også utarbei-
det detaljerte krav til drift og vedlikehold av 
veiene. Disse kravene følges opp i det omfang 
de årlige budsjettene gir rom for. I en årrekke 
har imidlertid ikke budsjettene gitt rom for å 

TEMA

Veivalg 2009:
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Det nærmer seg stortingsvalg. MA og 15 andre organisasjoner står 
bak en ny kampanje under betegnelsen Veivalg 2009. Dermed 
ønsker man å få satt fokus på behovene for de veifarende i et år 
med stortingsvalg. Kampanjen har seks veikrav fra folket som rettes 
til de politiske partiene frem mot valget i september.

Til orde for ”Folkets veikrav”



vedlikeholde eller oppgradere eksisterende veier 
i tråd med kravene, eller ut fra trafikantenes 
og samfunnets behov. Det har ført til at store 
deler av veinettet ikke tilfredsstiller kravene 
til en god vei. I tillegg er veinettet også 
forsømt vedlikeholdsmessig. Statens vegvesen 
anslo at 56 % av stamveinettet og 44 % av 
de øvrige riksveiene verken har fullgod eller 
brukbar standard. OFV har beregnet at 8,4 % 
av stamveinettet vil ha fullgod standard ved 
utgangen av 2009. Det er en forbedring på 
3,4 prosentpoeng siden 2004, noe som gir en 
forbedringstakt på under 1 % per år. Dersom 
ikke forbedringstakten økes betydelig, betyr 
det at fullgod standard på stamveiene ikke vil 
bli nådd før om drøye 90 år.

En sikker vei
Til tross for at den langsiktige trenden er 
positiv, utgjør tallet på drepte og hardt 
skadde fortsatt et stort samfunnsproblem. 
Trafikkulykker rammer hardt, både de som er 
involvert og pårørende. Ulykkene innebærer 
også store samfunnsøkonomiske kostnader. 
”De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet 
til personskadeulykker er beregnet til rundt 26 
milliarder kroner pr. år.” (St.prp. nr. 1 2008-
2009, Samferdselsdepartementet)
 Dødsulykker i trafikken skyldes mange ulike 
forhold. Det er vanlig å vise til samspillet i 
trafikken, og årsaksfaktorer knyttet til fører, 
vei og kjøretøy. Forhold relatert til veien har 
vært en sterkt medvirkende årsak til ulykken 
eller til omfanget av ulykken i om lag 30 % av 
tilfellene, ifølge en undersøkelse av ulykkene 
1. halvår 2008. Dersom vi antar samme forde-

ling også for de som blir skadet i veitrafikken 
og at fordelingen gjelder hele året, ble 78 
personer drept og 3322 personer skadet som 
følge av forhold knyttet til veien.
 Definisjonen på en sikker vei er ifølge 
Statens vegvesen Håndbok om Veg- og gate-
utforming: ”Veier og gater må utformes slik 
at de hindrer alvorlige ulykker, og reduserer 
skadeomfanget hvis uhellet likevel er ute. 
Videre må vei- og gatesystemet utformes slik 
at trafikantene hjelpes til riktig atferd, og 
beskytter dem mot alvorlige konsekvenser hvis 
de likevel gjør feil”.
 Dette er krav som gjelder for nye veier. De 
kommer ikke til anvendelse på det eksisterende 
veinettet i Norge med mindre det foreligger 
utbyggings- eller oppgraderingsplaner i for 
eksempel Nasjonal transportplan eller fylkes-
vise samferdselsplaner. Omfattende deler av 
veinettet tilfredsstiller ikke kravene som stilles 
til en ny vei. Det betyr at norske trafikanter 
daglig ferdes på veier og gater som ikke er 
utformet slik at de vil hindre alvorlige ulykker, 
for eksempel møteulykker. Store deler av 
det norske veinettet er ikke utformet slik at 
trafikantene beskyttes mot alvorlige konse-
kvenser dersom en selv eller medtrafikanter 
gjør feil. Derfor har Veivalg 2009 satt sikre 
veier som et viktig krav.

Hvorfor gode veier
Gode veier er ikke et mål i seg selv. De 
er et virkemiddel for å nå de overordnede 
målene i transportpolitikken. Gode veier er et 
avgjørende virkemiddel i distriktspolitikken – 
som handler om å tilrettelegge for at folk kan 
bo og finne arbeid over hele landet. Gode veier 
har positive ringvirkninger for samfunnet.
Veien er også arbeidsplass for mange, men 
dette faktum er det ingen offentlig myndighet 
som vil ta ansvaret for. For næringslivet er 
pålitelighet og forutsigbarhet i transport-
systemet viktig. Gode veier reduserer trans-
portkostnadene og gir mer effektiv godstransport.
 Motsatt har dårlige veier negative ring-
virkninger for samfunnet i form av økt risiko 
for ulykker, høyere transportkostnader og 
mer utslipp og støy fra biltrafikken. Og f.eks. 
lastebilene slites mer, dekkslitasjen øker og 
drivstofforbruket blir større.

Folkets veikrav:
Krav nr. 1:
VEIENE SKAL VÆRE GODE
Norge skal ha et godt og helhetlig veinett 
som sikrer tilgjengelighet for alle. 

Krav nr. 2:
VEIENE SKAL VÆRE SIKRE
Veiene må være utformet slik at men-
neskelige feil i trafikken ikke får fatale 
konsekvenser. 

Krav nr. 3:
VEIENE SKAL VÆRE GODT 
VEDLIKEHOLDTE
Veiene skal vedlikeholdes fortløpende og 
utbedres når de ikke er i henhold til fast-
lagt standard. 

Krav nr. 4:
VEIENE SKAL UTVIKLES MED 
HENSYN TIL MILJØ
Veiene må utvikles slik at trafikkens nega-
tive miljøpåvirkning blir minst mulig. 

Krav nr. 5:
VEIENE SKAL HA GOD FREM-
KOMMELIGHET
Veiene skal ha en standard tilpasset dagens 
behov slik at det er mulig å planlegge og 
gjennomføre reisen som forutsatt. 

Krav nr. 6:
VEIBRUKERNE SKAL HA GOD 
INFORMASJON
Veibrukerne har krav på god og korrekt 
informasjon om vei- og føreforhold.
Kravene er generelle og neppe vanskelig å 
være enige i for folk flest. En utdyping av 
kravene kan du lese ved å laste ned bros-
jyren Folkets veikrav som du finner under 
bildet til høyre.

Organisasjonene bak Veivalg 2009: 
Asfaltentreprenørenes Forening (AEF)
Autobransjens leverandørforening.
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
Bilimportørenes Landsforening (BIL)
Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA)
Landsforeningen for trafikkskadde (LTN)
MA – rusfri trafikk og livsstil
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Norges Automobil-Forbund (NAF)
Norges Bilbransjeforbund (NBF)
Norges Biloppsamleres Forening
Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
Norges Taxiforbund
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
Trygg Trafikk
Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)

TEMA
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MEDVIRKENDE ELLER BAKENFORLIGGENDE
ÅRSAKER TIL DØDSULYKKER 1. HALVÅR 2008

Kilde: Stortingsproposisjon nr .1, 
Samferdselsbudsjettet (2008-2009).

STANDARDAVVIK PÅ RIKSVEINETTET

Kilde: Statens vegvesens tilstandsanalyser av riksveinettet, 2004.



I en tid da bilgiganten Opel og hele GM-
konsernet har lidd mer enn de fleste på grunn 
av den såkalte finanskrisen, har Insignia vært 
en viktig modell. Starten på Opels tradisjoner 
når det gjelder mellomstore kombikupeer fant 
sted i 1970 med lanseringen av Ascona, som 
ble solgt i 4,4 millioner enheter i løpet av 
tre generasjoner. I 1988 ble den etterfulgt av 
Opel Vectra, som innvarslet en ny æra med 
nyskapende modeller fra Opel. Med nesten 5,5 
millioner enheter solgt frem til i dag, har Opel 
Vectra vært en av de største aktørene i klas-
sen for mellomstore biler.

Tre varianter
Opel Insignia er den tredje Opel som vinner 

denne prestisjefylte prisen. Kadett vant i 
1985, Omega to år senere. I tillegg er Insignia 
den første mellomstore sedanen som vinner 
siden 1998. Om årets vinner sa juryen blant 
annet:
– Mange jurymedlemmer satte pris på ut-
seendet og de visuelle kvalitetene ved denne 
modellen, men den nye mellomstore bilen fra 
Rüsselsheim er mye mer enn stil. Modellen 
karakteriseres av aktiv og passiv sikkerhet, 
komfort og et bredt utvalg effektive motorer. 
Det rikholdige utstyret kan utvides med 
sofistikert ekstrautstyr.
 Da bilen først ble lansert i fjor viste Opel 
frem sitt nye flaggskip i to versjoner: Sedan 
og kombikupé. Senere har også stasjons-

vognen Sports Tourer kommet til i familien. 
Det er denne vi nå har fått prøve. 
 De tre karosseriversjonene er bygd på den 
samme plattformen med en akselavstand på 
2,74 meter. Bredden er 1,86 meter. Men mens 
både sedanen og kombikupeen er 4,83 meter 
lang, er lengden på Sports Tourer-stasjons-
vognen økt med ca 8 cm til 4,91 meter. 
Høyden er et par cm større med sine 1,52 
meter.
– Sports Tourer er en modell som står på egne 
ben og ikke bare en stasjonsvognutgave av 
sedanen. Hele karosseriet bak B-pilaren er 
spesiell for Sports Tourer, sier Mark Adams, 
visepresident GM Europe Design.
 Linjene i designet på alle variantene skal 
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Opels nye generasjon av mel-
lomstore biler har gitt merket 
et løft. Navnet er Insignia, og 
da den nye modellfamilien kom 
i fjor ble den kåret til Årets bil. 
Siden har det vanket mye heder 
og bilkjøperne har tatt imot den 
med åpne armer. Den har kom-
met som både sedan, femdørs 
kombikupé og stasjonsvogn. 

En vinner

Av H-E Hansen

Opel Insignia:



ikke bare være iøynefallende. Strømlinjene 
gir karosseriene en meget lav luftmotstand, 
hvilket også skal bidra til lavest mulig driv-
stofforbruk. Med en luftmotstandsflate på 
0,69 m2, er for eksempel Insignia Sports 
Tourer den meste aerodynamiske stasjons-
vognen.

God og praktisk
Insignia tilbyr romslig plass for fem personer 
i en velformet kupé. Man kan også velge nye, 
spesielt ryggvennlige, ortopediske og ergo-
nomiske sportsseter. Og med Sports Tourer 
kommer et nytt setemateriale som brukes 
for første gang i bilindustrien. Det benytter 
TopTec nanoteknologi for at setestoffet skal 
motstå flekker og hindre væsker fra å trenge 
gjennom. Derfor skal det være enklere å rense 
enn vanlige stoffer. TopTec-materialet, som 
er tilgjengelig med beige interiør, puster like 
godt som vanlige stoffer og gjør det enklere 
for familier med små barn å velge interiør i 
vennlige, lyse farger.
 Stasjonsvognen har et bagasjerom som 
på et helt flatt gulv kan romme fra 540 helt 
opp til 1510 liter. Utstyr på Sports Tourer 
omfatter også en automatisk nivåregulering, 
samt lukkestøtten for den manuelle bakluken 
som sørger for at den går i lås når den lukkes. 
Begge deler er standardutstyr. Man kan også 
bestille elektrisk åpning og lukking, som kan 
programmeres til en spesiell åpningshøyde, 
slik at den ikke skades i garasjer med lavt tak. 
I tillegg kommer systemet FlexOrganizer, som 
atskiller og sikrer bagasje ved hjelp av nett og 
delere som festes til vann-rette lister på hver 
side av lasterommet. 
 Insignia Sports Tourer har den samme 
teknologien og utstyret som sine modell-
søsken sedanen og kombikupeen. Foruten 
det ”vanlige” av komfort, luft, lyd og annet 
som skal gjøre kjøreturen sikker og behagelig, 
omfatter listen over ekstra utstyr blant annet 
kamerasystemet ”Opel-øyet”. Dette leser og 
husker trafikkskilt og advarer føreren hvis 
han util-siktet kommer ut av sin fil. En an-
nen ny finesse er den nye generasjonen AFL+ 
frontlykter med ni ulike lysfunksjoner som 
justerer seg etter de rådende trafikkfor-
holdene.

Ni motorer
To nye motorer har fått premiere i Insignia 
Sports Tourer. De kommer i tillegg til de syv mo-
torene som allerede er tilgjengelig for Insignia, 
som alle er koblet til en sekstrinns girkasse. 
 Fra tidligere kunne man altså få fire 
bensinmotorer som spenner fra en firesylindret 
motor som yter 115 hk til en V6 med hele 260 
hk. De tre turbodieselmotorene med direkte 
innsprøytning var spesielt utviklet for Insignia. 
De har et volum på 2,0 liter og ytelsene vari-
erer fra 110 til 160 hk.
 De to ekstra motorene som nå tilbys er en 
2,0 liters BiTurbo diesel med 190 hk og 1,6 
liter bensin med turbo på 180 hk, som også blir 
tilgjengelige i sedanversjonene. Begge motorer 
er en del av Opels ”rightsizing”-strategi. Denne 
har som mål å oppnå høyere ytelser ved å øke ef-
fektiviteten til små motorer ved hjelp av avansert 
teknologi i stedet for å øke volumet. Dermed kan 
de konkurrere med større motorer når det gjelder 
ytelser, dreiemoment og kjøreevner samtidig som 
de bruker vesentlig mindre drivstoff.
 I tillegg til disse ni motorene vil en 
ecoFLEX-versjon med ekstra lavt forbruk og 
utslipp bli introdusert i løpet av neste år.

Fleksibelt understell
Insignia har blitt en vinner også på grunn av 
sine kjøreegenskaper. Chassiset er utviklet for 
forhjuls- og firehjulsdrift og er designet for å 
tilby høy sikkerhet og komfort. Det kan også 
gjøres enda bedre med det integrerte FlexRide 
elektronisk/mekaniske chassissystemet, som 
forbedrer stabiliteten og gir elektronisk styrt 
støtdemping i sann tid. FlexRide gir også 
føreren valget mellom tre kjøreinnstillinger. I 
tillegg til standardinnstillingen Adaptiv modus, 
kan føreren enten velge den komfortorienterte 
modusen Tour eller Sport-innstilling. Den siste 
gjør kjøreopplevelsen i Insignia Sports Tourer 
mer aktiv, fordi den forandrer innstillingen 
av sammenkoblede funksjoner som styringen, 
gasskontrollen og til og med det stemnings-
skapende lyset på dashbordet.
 Insignia-kunder kan også bestille det nye 
firehjulssystemet Adaptive 4x4 som fordeler 
dreiemoment for å sikre maksimal trekkraft og 
forbedrer kjøreytelsene under alle kjøreforhold.
 Prisen for Insignia Sports Tourer starter på 
289 900 kroner. 
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Årets bil
Hvert år siden 1964 har en inter-
nasjonal jury kåret “Car of the 
Year” – Årets bil. For 2009 ble 
Opel Insignia vinneren. 

Årets bil er en utmerkelse som 
tildeles av 59 motorjournalister fra 
23 europeiske land. Under kåringen 
av vinneren for i år var 37 forskjel-
lige modeller med i vurderingen. 
I kåringen skal journa-listene gi 
poeng til de nominerte 
modellene i en lang rekke kate-
gorier: Design, komfort, sikkerhet, 
økonomi, kjøreegenskaper, ytelser, 
miljø, førermiljø, pris og valuta for 
pengene.



For Toyota mener at iQ er en bil som snur 
konvensjonell tenkning på hodet. På tross av 
størrelsen skal den ikke inngå kompromisser 
når det gjelder plass, kjøreglede eller komfort. 
Ja, og så har den et utseende som er umis-
kjennelig iøynefallende!

Omdefinert
iQ skal omdefinere hva en bil skal være for å 
passe inn i tett bytrafikk i moderne storbyer 
og samtidig møte økende miljøkrav med sitt 
CO2-utslipp på 99 gram. Målet har også vært at 
den skal være morsom å kjøre, med gode kjøre-
egenskaper og avansert motorteknologi. 
 Toyota mener at iQ-eiere vil være unge, 
velstående byfolk, enten enslige eller par, som 
oftest uten barn. Men de har sans for å skille 
seg ut og føler ansvar for miljøet, og er opptatt 
av design, ytelser og praktiske løsninger. 

Nytenkning
Utviklingen av iQ startet med at Toyota endret 
innredningen av en bil fullstendig for fem år 
siden. Målet var å utvikle en ny slags bil – en 
som har plass til fire personer selv om den 
hadde en total lengde på under tre meter. 

Toyota-ingeniørene har benyttet seks nye 
løsninger for å få til dette i iQ:
1. En nyutviklet differensial gir mindre 
motorrom og gjør det mulig å bygge iQ med 
forhjulene helt ut i ”hjørnene”. Det gir 10 
centimeter bedre plass innvendig og passasjer-
plassen kan økes.
2. Plasseringen av en flat drivstofftank har 
gjort det mulig å lage et kort overheng også 
bak.
3. Mindre klimaanlegg uten at dette går utover 
ytelsen gir bedre plass på passasjersiden.
4. Et asymmetrisk dashbord ble lagd for å åpne 
opp passasjerplassen foran. ”Skyv framover”-
strukturen på dashbordet gir tilstrekkelig plass 
for forsetepassasjeren også når setet er i fremre 
posisjon, samtidig som det er plass bak for en 
voksen passasjer. Bak sjåføren finnes plassen 
som dermed kanskje egner seg best for en 
mindre person.
5. En senterplassert tannstangstyring plassert 
høyere opp i motorrommet gir sammen med 
motor og differensial muligheter for bilens 
korte overheng.
6. De slanke setene i iQ frigjør 4 centimeter 
plass.

BILNYTT
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Den heter iQ og er under tre meter lang. Likevel skal den ha 
plass til tre voksne og ett barn. Toyota legger vekt på at deres 
nye modell er verdens minste fireseter. Og den skal være både 
smart å ha og smart å bruke, først og fremst i byen.

En luring



Resultatet
Resultatet er en bil som er 2,98 meter lang, 1,68 
m bred, 1,5 m høy og har en akselavstand på 2 
meter. Likevel kan den altså frakte fire personer, 
for eksempel tre voksne og ett barn og har en 
hastighet på opptil 170 km/t.
 Kupeen gir en romslig følelse. Spesielt for 
de to foran, som bilen tross alt i første rekke er 
ment for. I baksetene blir det naturlig nok mer 
begrenset plass. Bakseteryggen kommer med 
mulighet for 50/50 deling. Med bakseteryggene 
oppe er bagasjeromsplassen meget begrenset inn 
gjennom bakluken, men hvis begge baksetene 
foldes frem er bagasjeplassen på 242 liter.
Minimalismen i iQ-konseptet kommer til uttrykk 
også ved at den tilbys i bare tre eksteriørfarger 
i starten: Perlehvit, svart metallic og ametyst. 
Og iQ leveres i to utstyrsnivåer: iQ og iQ2. Den 
vanlige utgaven har 15-tommers lettmetallshjul 
og elektriske dørspeil i bilens farge. Den har 
eldrevne vinduer, radio/audioanlegg og full 
radiokontroll på rattet. Navigasjonsanlegg og 
mye annet ekstra utstyr kan leveres i tillegg.
 Sikkerheten tas vare på ved at alle utgavene 
har ABS og elektronisk bremsekraftfordeling. De 
har også Toyotas VSC+, et elektronisk stabilitet-

skontrollsystem som også inkluderer elektronisk 
styreassistanse. Og selve karosseriet er utviklet 
etter prinsippet om at kollisjonskreftene fordeles 
i karosseriet slik at kupeen skjermes.
 IQ er utstyrt med ni kollisjonsputer plas-
sert på alle bauger og kanter. Her er bakrute-
kollisjonsputen noe helt nytt. Den utløses i en 
kollisjons bakfra og sikrer baksetepassasjerene. I 
EuroNCAPs sikkerhetstest har bilen fått 5 stjerner.

Krefter nok
To motorer er tilgjengelige ved lanseringen 
av bilen. En 1.0-liters VVT-i bensinmotor yter 
68 hk og leverer 91 Nm dreiemoment ved 4800 
omdreininger. Den 3-sylindrede lettvektsmotoren 
bruker 0,42 liter/mil ved blandet kjøring og har 
et CO2-utslipp på 99 g/km.
 I tillegg tilbys en 1.4-liters D-4D dieselmotor 
med 90 hk og et maksimalt dreiemoment på 190 
Nm mellom 1800 og 3000 omdreininger. Den er 
koplet til en 6-trinns manuell girkasse, som gir 
et forbruk på moderate 0,4 liter/mil og et CO2-
utslipp på 104 g/km med partikkelfilter. En helt 
ny 1,33-liters bensinmotor vil også komme snart.
I valget mellom ulike girkasser inngår en nyut-
viklet Multidrive trinnløs utveksling. Systemet 

måler og velger den riktige utvekslingen i alle 
sitasjoner, og eliminerer ”sjokk” eller rykk når 
utvekslingen endres. Multidrive er godt egnet 
for iQs primære revir i byen. Dersom man mot 
formodning skal bruke bilen mest på lengre turer, 
holder vi imidlertid foreløpig en knapp på de gode 
manuelle girkassene, der du selv har herredømme 
over turtallet.

Morsom
Og iQ er virkelig en bil å bli glad i. Det er ikke 
bare lengden og størrelsen som gjør at denne 
bilen er kvikk og manøvreringsdyktig i trafikken. 
Kombinasjonen med motorer og kjøreegenskaper 
gjør den morsom på veien. For ikke å snakke om 
hvor parkeringsvennlig den er. Og så har den en 
svingradius uten sidestykke: Hvis du vil snu på 
landeveien, er det bare å legge over og svinge 
fra den ene kjørebanen og tilbake i den andre.
Selv om Toyota iQ har fått en bybil-merkelapp, 
har vi også lagt bak oss lange avstander på 
motorveien. Det er ingenting i kjøreopplevelsen 
som skulle tilsi at du kjører en David blant Goli-
ater. Det går også her som på skinner med rene 
storbilfølelsen. Prisen for Toyota iQ begynner på 
158 000 kroner.
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Av H-E Hansen



Siden salgstarten i 2003 hadde den forrige 
Mazda3-modellen blitt produsert i over 2 mil-
lioner eksemplarer. Den var blitt solgt i 101 
ulike land og hadde – ifølge Mazda - ervervet 
94 internasjonale priser. En viktig suksess å 
skulle bringe videre, altså.

Av samme alen
Vi har møtt Mazda3 i både 5-dørs kom-
bikupéversjonen og som 4-dørs sedan. De to 
ulike karosserivariantene byr riktignok på noe 
ulik funksjonalitet, men bortsett fra hvordan 
hekken er utformet, bys det i det alt over-
veiende på det samme spenstige designet. 
Og når det gjelder kjøreegenskapene og andre 
kvaliteter er det lite som skiller modellvers-
jonene. 
 Designkonseptet for den nye Mazda3 har 
vært kort sagt ”å beholde og utvikle”: Å be-
holde identiteten og samtidig utvikle designen 
for å gjøre nye Mazda3 mer uttrykksfull. Et 
mer kraftfullt design skal minne mer om andre 
modeller i Mazda-familien. 

Mindre støy
Mazda3 har blitt større. Sedanversjonen var 
tidligere 7,5 cm lengre enn en kombi. Nå har 
sedan vokst til 4,58 meter og er 12 cm lengre 
enn en kombi, mens kombi er 4,5 cm lengre 
enn den tidligere generasjonen og måler nå 
4,46 meter.
 Interiøret er i likhet med de utvendige 
linjene også frisket opp. Her kan du føle deg 
vel til rette, blant annet i stoler som er 20 mm 
større og ryggen har blitt 35 mm høyere enn 
på forgjengeren. Materialene er mykere og av 
høyere kvalitet.
 Og så har det blitt arbeidet med å gjøre 
kupeen enda stillere. Veistøy oppgis å være 
redusert med 6 – 11 % og vindsus med 5 %.

Lavere utslipp
De nye motoralternativene har ifølge Mazda 
blitt skreddersydd for europeiske kunder og 
blitt mer drivstoffgjerrige. Lav luftmotstand og 
Mazdas lettvektsstrategi med stadig å slanke 

modellene sine, skal også bidra til lavest mulig 
forbruk.1.6-liters turbodieselen på 109 hk har 
drøyt 6 % lavere drivstofforbruk med en reduk-
sjon fra 0,48 til 0,45 liter/mil. CO2-utslippet er 
moderate 119 gram/km.
  bensinmotoren på 1,6 liter og 105 hk har 
redusert drivstofforbruket med nærmere 9 %, 
fra 0,69 til 0,63 l/mil og slipper nå bare ut 
149 g/km av CO2. En 2,0 bensinmotor med 
150 hk kan leveres i kombinasjon med 5-trinns 
automatgirkasse og en 6-trinns girkasse leveres 
kun sammen med de store dieselmotorene.
  Den tidligere 2.0-liters turbodieselmotoren 
er erstattet med Mazdas nyeste 2.2-liters 
turbodieselmotor. I den nye Mazda3 kommer 
denne motoren i to versjoner på 150 og 185 
hk. Drivstofforbruket vil ligge nede på 5,4 
liter/100 km og 5,6 liter/100 km (185 hk), 
noe som gir et CO2-utslipp på 144 og 149 g/
km. 2.2-litersmotoren har mellom syv og 10 % 
lavere drivstofforbruk sammenlignet med den 
tidligere 2.0-litersmotoren.

BILNYTT
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Det er fem år siden første generasjon Mazda3 ble vist. Nå har andre generasjon av Mazdas mest solgte 
modell kommet. Den nye Mazda3 ser bra ut med sitt mer moderne design. Og det er satt fokus på både 
kjøreglede med bedre ytelser, høyere sikkerhet, forbedrede miljøhensyn og mer standardutstyr.

En god oppfølger
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Nytt filter og katalysator
Begge de to nye 2.2-litersmotorene oppfyller 
kravene til den nye Euro 5-reglementet og har 
Mazdas nyutviklede diesel partikkelfilter. Dette 
skal på en betydelig mer effektiv måte ta bort 
skadelige partikler fra avgassene enn dagens 
partikkelfiltre. Det keramikkbaserte materialet i 
Mazdas katalysator har en molekylstruktur som 
øker partikkelforbrenningen. Dette reduserer 
både drivstofforbruket og gir renere avgasser. 
Enkelte bensinversjoner av den nye Mazda3 vil 
også kunne tilby et nytt ”renseanlegg” med 
verdens første katalysator som er konstruert 
med såkalt ”singel nanoteknologi”. Den gjør 
at Mazda kan redusere bruk av ressurser det er 
stor knapphet på, som edelmetallene platina 
og palladium. I praksis betyr det at den bruker 
70 til 90 % mindre av disse metallene enn det 
som normalt behøves i fremstillingen av en 
vanlig katalysator.
 I vanlige katalysatorer har de små kata-
lytiske partiklene en tendens til å klumpe seg 

sammen og resultatet blir at ytelsen reduseres 
og katalysen blir mindre effektiv. Mazda er først 
ute med å benytte denne nye nanoteknologien 
i sin nye katalysator i sin 2.0-liters bensinmotor.

i-stop
Mazda3 blir også å få i varianten ”i-stop” – 
merket nye start/stopp-system. Når føreren 
stopper ved f. eks rødt lys eller i køer, stopper 
motoren helt automatisk og forbereder seg på 
å starte igjen. Når føreren så slipper brem-
sepedalen for å tråkke på gassen, antennes 
drivstoffet og starter motoren. Mazda oppgir 
at dette bare skal ta 0,35 sekunder. Det har vi 
ikke fått prøve foreløpig, men gleder oss til å 
få se hvordan det fungerer i forhold til de sta-
dig flere start/stopp-utgavene som bilmerkene 
kommer med.
 i-stopp skal også bidra til redusert drivstof-
forbruk. Takket være direkteinnsprøytning på 
den 2-liters bensinmotoren kan i-stop-systemet 
senke forbruket med opptil 14 %. Systemet er 
det eneste hittil som starter motoren opp igjen 

ved at drivstoff sprøytes direkte inn i motorens 
sylindere mens motoren er inaktiv.
 Liknende systemer behøver ofte hjelp av 
en elmotor for å starte opp motoren på ny. Det 
tar da lengre tid, og lyd og vibrasjon er mer 
tydelig. 

Lettkjørt
Og Mazda3 har blitt en lettkjørt og morsom bil. 
Ubesværet og kvikk med sin elektrohydrauliske 
servostyring. En komfortabel småbil du fort 
føler deg hjemme i.
 Sikkerheten tas vare på av blant annet 
videreutviklet sikkerhetskarosseri og seks kol-
lisjonsputer og nye aktive nakkestøtter mot 
whiplashskader. På ulike utstyrsnivåer har nye 
Mazda3 Bi-Xenon lykter med adaptive kurvelys, 
radarovervåkningsystemet RVM, automatisk 
kontroll av dekktrykk og parkeringssensorer 
bak.
 Prisene for den nye Mazda3 starter på 219 
500 for kombikupeen og et par tusen mer for 
sedanen.
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Volkswagen hadde i en mannsalder hatt Bobla 
som sin bestselger da den på begynnelsen av 
1970-tallet begynte å bli foreldet. Den tyske 
bilgiganten hadde behov for en erstatter. Da 
Golf ble lansert i 1974 var etterfølgeren en 
umiddelbar suksess. Siden har Golf kommet 
med en rekke oppdateringer. Sjette generasjon 
ble lansert sist vinter.

Kjent klasse
Statistikken fra Opplysningsrådet for Vei-
trafikken (OFV) viser at Volkswagen Golf også i 
første halvår i 2009 ligger på topp av de mest 
solgte bilmodellene med nesten 6 % markeds-
andel. Volkswagen fortsetter å utvide utvalget 

med nye utgaver av modellen med nye motorer 
og nye utstyrsvarianter.
 Den nye bilen har samme akselavstand 
som sin forgjenger, men er samtidig marginalt 
lengre, bredere og lavere som følge av det nye 
designet, som på tross av å være nytt bærer 
Golf-utseendet videre. Volkswagen sier at de er 
fast bestemt på at Golf fremdeles skal være den 
kompakte, sportslige bilen med godt med plass 
til de aller fleste – slik den alltid har vært.
Interiøret er nytt, der man vil kjenne igjen 
flere av detaljene fra andre Volkswagen-
medlemmer. Komfort og kvalitet er av kjent 
klasse, også når det gjelder kjøreegenskapene.

Effektive motorer
Motorprogrammet for Volkswagen Golf er om-
fattende med totalt fire bensinmotorer og fem 
dieselmotorer.
 De nye bensinmotorene er alle basert på 
TSI-teknologien, der kombinasjonen av lavt 
sylindervolum og turbolading resulterer i sterke 
ytelser, men også i lavere forbruk og utslipp. 
Fem bensinmotorer står på programmet, 1.4, 
1.6, to versjoner av 1.4 TSI-motoren og 2.0 
TSI, med effekter fra 80 hk til 210 hk. Den 
sterke TSI-motoren på 160 hk nøyer seg for 
eksempel med et CO2-utslipp på 152 g/km i nye 
Golf VI, mot 174 g/km i forgjengeren.
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Volkswagen Golf har lenge vært en av landets mest populære bilmodeller. Siden den kom for første gang for 
35 år siden har modellen vært uhyre populær verden over med over 26 millioner solgte eksemplarer. Den 
har vært så markant i sin størrelsesklasse, at denne delen av markedet til og med ofte kalles Golf-klassen.

Mest populær



Effekten i dieselprogrammet strekker seg fra 
den minste 1.6 TDI på 90 hk til den sterke 2.0 
TDI på 170 hk..Samtlige TDI-dieselmotorer i 
Golf har nå Common rail-teknologi, som blant 
annet skal bety mer kraft, lavere utslipp og 
mer stillegående motorer. Golf. BlueMotion, 
den spesielt drivstoffgjerrige varianten, har for 
eksempel en motor som yter 105 hk og har et 
dreiemoment på 250 Nm, og oppgis å klare seg 
med bare 0,41 liter diesel pr mil. Det tilsvarer 
et CO2-utslippet på 105 g/km.
 140 hk 2.0 TDI-dieselmotoren har på sin 
side fått utslippet redusert fra 145 g/km i for-
rige modell til 129 g/km i nye Volkswagen Golf. 
Golf kan leveres med den raske DSG-automat-

girkassen på nesten samtlige bensin- og 
dieselmotorer. I tillegg er Volkswagens fire-
hjulstrekksystem 4MOTION med 4. generasjon 
Haldex-kobling tilgjengelig på modellene med 
TDI-motoren på 140 Hk.

Omfattende sikkerhet
Golf har fått fem stjerner i Euro NCAPs sikker-
hetsevaluering. Denne gangen har bilen blitt 
testet i et nytt og mer omfattende sikkerhets-
program. De nye evalueringskriteriene Euro 
NCAP legger til grunn for sine undersøkelser 
omfatter nå forhold som tidligere ikke har vært 
gjenstand for evaluering. Dette gjelder blant 
annet bilens elektroniske stabiliseringsprogram 
(ESP), som er videreutviklet ytterligere.
 Den nye Euro NCAP-vurderingen skal gjøre 
det enklere for forbrukerne å sammenligne og 
vurdere sikkerheten til nye bilmodeller. Testene 
omfatter også støttesystemer som bidrar til å 
unngå ulykker og annen alvorlig skade. Ett ek-
sempel på dette er Volkswagens nye “Whiplash-
optimerte” hodestøtter (WOKS) Volkswagen har 
utstyrt den nye generasjonen Golf med. Disse 
viser seg å gi en betraktelig bedre beskyttelse 
mot denne type skade enn hva som har vært 
mulig til nå. Golf harl syv kollisjonsputer, blant 
annet knekollisjonspute på førersiden.

Utstyr
Nye Volkswagen Golf leveres med utsty-
rsnivåene Trendline, Comfortline og Highline. 
Avstandsregulerbar cruisekontroll, adaptive bi-
xenonlys, integrert kartnavigasjon med farge- 
og berøringsskjerm, automatisk parkerings-
assistent med parkeringssensorer og adaptivt 
understell med de valgfrie innstillingene 
comfort eller sport er bare noe av ekstrautstyr 
som kan leveres på Golf. 
Prisene for Golf starter rett i overkant av 
200 000 kroner.

Andre varianter
Volkswagen byr også på andre varianter av 
Golf enn den velkjente femdørsutgaven og den 
legendariske GTI’en. For dem som ønsker enda 
mer fleksibilitet og høyere sittestilling, finnes 
også et alternativ i Volkswagen Golf Plus, som 
er hakket større.

BILNYTT

M OTO R F Ø R E R E N   |   3   |   2009 17

Av H-E Hansen



Dessuten kan modellen vise til mye av det siste 
innen teknologi og sikkerhet som den tyske 
produsenten har å by på. Bilen inngår i Audis 
brede modellspekter, som i fjor for første gang 
i historien ble solgt i et antall på mer enn én 
million kjøretøyer.

God klaring
Den nye Audi A4 allroad quattro måler 4,7 meter 
i lengden, 1,84 meter i bredden og 1,5 meter i 
høyden. En bakkeklaring på solide 18 cm uten 
last bidrar til at bilen takler de fleste ujevnheter 
i underlag med god margin. Laster du bilen full, 
har du fortsatt en bakkeklaring på 15,1 cm å 
gå på.
 Designet kjennetegnes av det typiske Audi-
utseendet. Utvendig ses likheter med den nye 
Audi A4 Avant stasjonsvogn, men her finnes 
også en linjeføring og kurvede overflater som 
skal bidra til å gi bilen en coupéaktig silhuett. 
 Markante detaljer som grillen med krom-
belagte, vertikale striper, de robuste støt-
fangerne, samt store luftinntak og de sporty 
eksosrørene er noen av detaljene som bidrar til å 
gi den nye Audi A4 allroad quattro sin identitet.

Fleksibelt
Interiøret i nye Audi A4 allroad quattro er av 
ypperlig klasse, enten du er sjåfør eller pas-
sasjer. Og her bys det ikke bare på komfort, men 
også en rekke valg- og tilpassingsmuligheter. 
Bagasjerommet, som i utgangspunktet rommer 

490 liter, utvides til 1430 liter ved at baksetery-
ggen felles ned. Skal du til fjells med lange ski, 
manøvrerer du disse enklest inn gjennom den én 
meter brede skiluken i baksetet. 
 Permanent firehjulstrekk er en selvfølge på 
en bil som Audi A4 allroad quattro, og hører 
med blant standardutstyret. Kreftene blir for-
delt mellom for- og bakakslingen via en me-
kanisk senterdifferensial som i utgangspunktet 
distribuerer kreftene i en 40/60-fordeling foran/
bak, men under krevende omstendigheter vil 
store deler av kreftene kunne fordeles forover 
eller bakover etter behov. Og kjøreegenskapene 
innfrir forventningene: Komfortable, og robust 
kraftfulle for de forskjelligste forhold. Allroad 
er ikke det samme som offroad, men den nye 
Audien er en bil som takler røff vei.

Bensin og diesel
Motorprogrammet til Audi A4 allroad quattro 
består i første omgang av én bensinmotor og 
tre dieselmotorer, alle med turbolader og direkte 
drivstoffinnsprøytning, og alle med utslipp som 
tilfredsstiller den strenge Euro 5-standarden.
 2.0 TFSI-bensinmotoren på 211 hk oppgis 
å ha et forbruk på 0,81 liter/mil, og gir Audi 
A4 allroad quattro en akselerasjon fra null til 
hundre på bare 6,9 sekunder.
 Dieselmotoren 2.0 TDI kommer i to utgaver 
som yter 143 og 170 hk og tilhørende kraftig 
dreiemoment allerede på 1750 omdreininger/
minuttet.

Det fjerde motoralternativet er V6-motoren 3.0 
TDI, som produserer hele 500 Nm dreiemoment 
og 240 Hk. Kombinert med den hurtige og 
drivstoffeffektive S tronic-girkassen betyr det 
null til hundre på 6,4 sekunder og et gjennom-
snittsforbruk på 0,71 l/mil.
 Innen kort tid vil motorprogrammet bli 
utvidet med en ny 143 hk sterk 2.0 TDI-motor.

Utstyr
Audi A4 allroad quattro har en omfattende 
standardutstyrsliste som blant annet inkluderer 
17-toms lettmetallfelger, tåkelys, vaskesystem 
for frontlyktene, takrails, automatisk klima-
anlegg og elektromekanisk håndbrekk. 
Videre kan du supplere med ”lysassisten” som 
automatisk skifter mellom nær- og fjernlys, 
panoramatak i glass, tresoners klimaanlegg, 
xenon-lys med LED-baserte kjørelys og klima-
kontrollerte seter.
 Fra listen over ekstrautstyr kan du også 
velge systemet lane assist, som hjelper deg med 
å holde riktig felt på veien, eller den radarstyrte, 
adaptive cruise kontrollen, som på egen hånd 
tar seg av både akselerasjon og bremsing i 
forhold til trafikken foran.
 Prisen på Audi A4 allroad quattro begynner 
på 453 500 kroner med 2-liters dieselmotor 
med 143 hk. Øverst oppe blant valgmulighetene 
finnes bilen med 3-litersmotoren med 240 hk, 
quattro og S-tronic, som du i utgangspunktet 
må gi 756 100 kroner for.

Audi har introdusert en ny versjon av A4-modellen med quattro firehjulstrekk og økt bakkeklaring. 
Det gir en bil med både sporty kjøreegenskaper for bygater og evner til å ta seg frem på røffere veier.

For det meste
BILNYTT
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Spesialkjøretøy for sikkerhetsforskning

Åpner flere dører

Mercedes-Benz:

Ford:

ESF 2009 er basert på Mercedes-Benz S 400 HYBRID og inneholder mer 
enn et dusin sikkerhetsinnovasjoner. Blant ESF 2009 sine nyvinninger er:
- PRE-SAFE sikkerhetsstrukturer: Oppblåsbare metallstrukturer som er 
sammenbrettet og dermed sparer plass og vekt. Dersom deres beskyt-
tende virkningen er nødvendig bygger en gassgenerator i løpet av 
brøkdelen av et sekund opp et internt trykk i metallkomponenten på 10 
til 20 bar.
• Bremsepute: Denne tilleggsbremsen som er montert mellom forhjulene 
i gulvet, er en helt ny komponent i PRE-SAFE. Dersom sensorsystemet 
registrerer at et sammenstøt vil finne sted, aktiveres ”Braking Bag” 
umiddelbart før kollisjonen og stabiliserer bilen på veibanen ved hjelp av 
et friksjonsbelegg.
• Interaktiv kjøretøyskommunikasjon: ESF 2009 kan kommunisere med 
andre biler, enten direkte eller via reléstasjoner, og kan for eksempel 
motta og sende varsler om dårlig vær eller hindringer i veibanen.
• PRE-SAFE Pulse: Denne videreutviklingen av PRE-SAFE er i stand til å 
redusere belastningen på overkroppen med rundt en tredjedel ved side-
kollisjoner ved at personene flyttes opp til 50 mm mot midten av bilen. 
Til dette benyttes luftkamrene i sidepartiene i seteryggene.
• Spotlightfunksjon: Et delvis LED-basert hovedlyse som lyser spesifikt 
opp potensielt farefulle steder. Dersom et infrarødt kamera oppdager for 
eksempel fotgjengere i veibanen, kan disse belyses spesielt i tillegg til 
det normale fjernlyset.

Oppblåsbare metallstrukturer og bremsende airbags i bilens 
gulv. Dette er noe av hva Mercedes-Benz sin forskningsbil 
ESF 2009 byr på for å avsløre hva deres sikkerhetseksperter 
arbeider med for tiden.

Toseter på to hjul
GM og Segway:

Ford er på hugget og viste nylig konseptbilen iosis MAX. Her åpnes 
direkte og indirekte flere Ford-dører på gløtt. 

For det første er iosis MAX Concept et bilde på Fords neste generasjon kompakte 
fleraktivitetsbiler av typen Ford C-MAX. For det andre antyder den designretningen 
for Fords neste globale C-klassebil. Tidligere har andre iosis konseptbiler også vist 
veien fremover: I 2005 antydet den første iosis hvordan Fords nye formspråk - 
kinetic design - ville bli i årene fremover, første gang på Mondeo som kom i 2007. 
Den neste iosis X forberedte publikum på crossover–modellen Ford Kuga.
 Og for det tredje har den en helt ny motortype: Ford EcoBoost bensinmotor, 
der man fra et sylindervolum på 1,6-liter henter ut hele 180 hestekrefter med 
lavere forbruk og et CO2-utslipp rundt 125 g/km. Kreftene fra motoren arbeider 
gjennom Fords nye Powershift girkasse og har et nytt auto stopp/start-system. 
Fords nye EcoBoost motorfamilie vil bli lansert i Europa fra 2010.

General Motors og Segway opplyser at det samarbeides om en ny type frem-
komstmiddel som kan forandre måten vi beveger oss fra sted til sted i en by.

Prosjekt PUMA. (Personal Urban Mobility and Accessibility) er en elektrisk, toseters mel-
lomting mellom en bil og en scooter som skal gjøre det mulig å farte rundt i byene raskere, 
sikrere og renere – og til en rimeligere penge. 
 PUMA skal representere en enestående løsning på hvordan vi kan bevege oss og kom-
munisere i byene. De små, raske elektriske kjøretøyer kan kommunisere i et nettverk, hvilket 
gjøre det mye enklere å komme seg fra sted til sted og å parkere.
 Kjøretøyet kombinerer teknologi som elektrisk drift (batterier), dynamisk stabilisering 
av de to hjulene, elektroniske akselerasjon, styring og bremsing, kommunikasjon bil-til-bil 
og automatisk kjøring og parkering. Prosjekt PUMA kan ta to eller flere passasjerer og kan 
kjøre i 56 km/t og legge bak seg 56 km før du må lade batteriene. 
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Fornyet 207 
Peugeot:

For lommeboken og dagliglivet
Nissan:

De tre utgavene av Peugeot 207 – Kombi, SW (stasjonsvogn) 
og Coupe Cabriole – kommer snart i ny form.

Bilen har i sin nåværende form vært en storselger i det europeiske 
segmentet for småbiler de siste par årene med gode kjøreegenskaper, 
design og praktiske løsninger.
 Den nye Peugeot 207 vil få endringer på flere hovedområder. Utvendig 
gis fronten et nytt uttrykk, samtidig som lakk og kromdetaljer skal bidra til 
opplevelsen av bilen. Lav luftmotstand (en Cx-koeffisient som oppgis til bare 
0,274), lettrullende dekk og tuning av motoren, mener Peugeot skal gjøre at 
207 nå vil leveres med et lavere CO2-utslipp enn tidligere. Innvendig tilbys 
nye trekk og detaljer som skal øker kvalitetsfølelsen og komforten.
 Instrumentpanelet får en ny og mer moderne utforming, samtidig 
introduseres girskiftindikator på biler med manuell girkasse og det nye 
WIP Bluetooth telematikksystemet. Og motorer vil gradvis innføres slik 
at de støtter de nye Euro 5-utslippskravene.

Nissan Motor Co har nylig avduket sin elbilmodell LEAF som 
produsenten karakteriserer som ” verdens første prisgunstige 
null-utslippsbil”. Lansering som masseprodukt i Japan, USA 
og Europa forespeiles allerede i 2010.

Nissan LEAF er en middels stor kombikupé som skal kunne frakte fem 
voksne personer innenfor en radius på 160 km. Dermed skulle den 
tilfredsstille de fleste forbrukeres behov.
 Bilen er designet med tanke på drift fra et litium-ionebatteri. 
LEAF sies å være en inkarnasjon av Nissans framtidsvisjon og en 
kulminasjon av flere tiårs investeringer og forskning.
- Vi har jobbet svært hardt for å kunne gjøre denne dagen til en realitet; 
avdukingen av en bil som virkelig har null, ikke bare reduserte utslipp, sa 
Nissans toppsjefpresident Carlos Ghosn.
 Overkommelig pris og markant design blir også understreket, samt 
ikke minst en funksjonell rekkevidde på hele 160km (100 miles). 
Detaljene rundt den endelige prisen kommer nærmere salgsstart på 
slutten av neste år, men selskapet forventer at bilen kommer til å bli 
konkurransedyktig på pris innenfor godt utstyrte biler i C-segmentet.
I tillegg forventes det at Nissan LEAF vil få avgiftsfritak og andre 
fordeler i markedene rundt om i verden. 

Citroën fornyer seg. Merket gjennomgår en forandring som 
merket mener skal fremheve evnen til innovasjon. Denne 
prosessen illustreres av en ny visuell identitet, en ny logo og 
det nye slagordet ”Créative Technologie”.

Samtidig har Citroën kunngjort lanseringen av en helt ny produktserie, 
DS3, DS4 og DS5. Denne har blitt innviet med konseptbilen DS INSIDE. 
Hovedtrekkene ved DS-modellene skal være kreativitet, sterkt design som 
vekker følelser, kjøreglede og by på en rekke brukervennlige funksjoner.
Konseptbilen gir signaler om hvordan den første DS-modellen, DS3, vil se 
ut. Den kommer på markedet neste år. DS INSIDE er en kompakt 3-dørs 
bil med iøynefallende linjer.
 Interiør med haute couture-elementer i kupeen skal skape en unik og 
eksklusiv atmosfære. De spesialdesignede setene er et resultat av en sal-
makers arbeid. Fremtidige eiere av den kommende DS3-modllen vil kunne 
velge uttrykk som gjør bilen personlig og eksklusiv. DS-monogrammet 
kan symbolisere nettopp ordene “Different Spirit”.

En bil som forførerCitroën:



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

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

av. Videre kan du få teknisk veiledning og 
juridisk hjelp om det trengs. 
 Gjennom nylig inngåtte avtaler med 
Automester kan du få gode verksteds-
tjenester, og Brilleland gir rabatt både på 
kjørebriller og andre briller. Det kan oppnås 
rabatt på hoteller, campingplasser og 
vandrerhjem, og du får gode tilbud på verk-
stedstjenester, utstyr, bilrekvisita og leiebil. 
For å nevne noe!

Fullstendig informasjon
Fullstendig informasjon om medlems-
fordelene finnes i MAs håndbok for 2009. 
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute 
og kjører. Ta også med medlemskortet for å 
dokumentere medlemskapet ditt.

Informasjon finnes også på MAs nettsider 
www.ma-norge.no.

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

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

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

Hva er vi opptatt av?
MA har fokus på “Mennesket i trafikken” 
med sine kampanjer, prosjekter, aksjoner og 
informasjonsarbeid, blant annet:
– MA deler nullvisjonen om ingen drepte og 
hardt skadde i trafikken, og vil sikre alle men-
nesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte 
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og 
medikamenter.
– MA skal være bilorganisasjonen for den 
miljøbevisste.
– MA er en pådriver for å få innført alkolås i 
alle nye biler, senest innen 2020.
– MA er opptatt av barna i trafikken.

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

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

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

Andre medlemsfordeler er:
– Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk 
hjelp.
– Rabatt på hoteller, campingplasser 
og vandrerhjem.
– Reisetjeneste, ferieplanlegging og tur-
informasjon.
– Tilbud på verkstedstjenester.
– Rabatt på dekk, batterier og bilrekvisita.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på mobilabonnement.
– Dekning av startlisens for MA-Ungdom-
kjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.

AKTUELLE PROSJEKTER
Death Trip
– et prosjekt som har som formål å påvirke 
ungdommers holdninger til alkohol og bilkjøring 
ved at ungdom selv engasjerer seg og lager egne 
holdningskampanjer. Nettsider: www.deathtrip.no 

Alkolås
– MA har startet et prosjektarbeid som skal føre 
fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås 
i alle nye biler innen få år. 
Nettsider: www.ma-norge.no 

KastMasken
– et landsomfattende teater- og undervisnings-
opplegg som har ungdom i ungdomsskolen og 
deres foreldre som hovedmålgruppe. 
Nettsider: www.kastmasken.no 

Refleks for alle
– vi har refleksartikler for salg. 
Nettsider: www.refleksforalle.no 

Trafikkløp
– Trafikkløp er MAs bidrag til norsk bilsport med 
lange tradisjoner. Det første billøpet i MA-regi ble 
kjørt i 1936. Fra 1984 har Trafikkløpene vært ar-
rangert i samarbeid med Norges Bilsportsforbund, 
og løpsserien har derved fått offisiell NM-status. 
Nettsider: www.trafikklop.net 

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

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

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

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

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

STORE 

AVSLAG

FOR RESTEN

AV ÅRET!
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Fra årene rett før andre verdenskrig og frem til 
i dag har det strømmet inn biler av merkene 
Dodge, DeSoto, Hanomag, Volkswagen, Jeep, 
Porsche, Magirus, MAN, Audi, Škoda og Seat til 
landet. 

En million
1 000 000 biler utgjør en betydelig andel av de 
nye bilene som er solgt og importert til Norge 
gjennom de drøyt hundre årene bilismen har 
eksistert. Det finnes ingen fullstendig, nøyaktig 
statistikk for hele perioden, men totalt seks 
millioner er et anslag som vi for enkelhets skyld 

kan bruke her. Det betyr at hver sjette bil som 
gjennom tidene har rullet på norske veier har 
kommet inn gjennom Harald A. Møller AS.
Og hvor mye er egentlig en million biler. Eller 
for å si det på en annen mtle; hvor langt ville 
en kø av en 1 000 000 biler strekke seg. Dersom 
vi bruker en gjennomsnittlig lengde på 4,2 meter 
for hver bil og de ble parkert støtfanger mot 
støtfanger, ville det bli en rekke biler på 4 200 
km, som ville gå fra Oslo til Vadsø og tilbake!
Vadsø er ikke tilfeldig valgt i denne sam-
menhengen, for det var her grunnleggeren av 
bileventyret ble født i 1895. Fra en tid og en 

landsdel, der bilen var nærmest ikke-eksister-
ende, flyttet han via Trondheim til Oslo, der han 
41 år gammel i 1936 etablerte selskapet Strøm-
men Auto AS, som skulle vokse seg frem til å bli 
landets største bilimportør.

Sterk vekst
Utgangspunktet for Strømmen Auto AS var 
import av Dodge og DeSoto. Importøren og 
forhandlerne kom seg helskinnet gjennom 
krigen ved salg av Strømmen vedgassgene-
ratorer, og i 1946 skiftet selskapet navn til 
Harald A. Møller A/S. I 1948 fikk man status 

BILHISTORIE
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Den norske Volkswagen-, Škoda- og Audi-
importøren Harald A. Møller AS skrev bil-
historie da de på forsommeren tok inn sin 
bil nummer én million til Norge. Det tok 58 
år å importere den første halve millionen. 
15 år senere rullet bil nummer 1000 000 
i land ved importanlegget på Bekkelaget i 
Oslo. Litt av en utvikling!

Av H-E Hansen

Millionær i biler

En historie med 1 000 000 biler, utallige modeller og en rekke bilmerker byr på mange minner...



som Volkswagen-importør. Ett år senere ble 190 
”Folkevogner” importert til landet, og i 1960 
hadde Volkswagen nummer 25 000 funnet veien 
til landet. Seks år senere var tallet oppe i 100 
000 importerte kjøretøyer. 
 Volkswagen fortsatte å seile i medvind, og 
i løpet av året 1969 ble 25 488 Volkswagen 
importert til landet – en rekord som stod helt 
frem til 2007! 17 000 av disse var ”Bobler”, 
modellen de fleste av oss kjenner til og som 
for lengst har skrevet seg inn som ett av 
høydepunktene i norsk bilhistorie. I 1974 over-
tok Harald A. Møller AS importen av Audi, mens 
importen av Škoda fulgte etter 18 år senere. I 
1994 kunne den norske importøren godskrive 
seg 500 000 importerte biler siden 1936. Den 
første halve millionen nådde man altså først etter 
58 år med importvirksomhet, mens den siste 
kun ble unnagjort i løpet av 15 år. 

Møller ved styret
Harald A. Møller fortsatte å lede bedriften frem 
til 1972 da sønnen Jan H. Møller overtok som 
administrerende direktør. Jan H. Møller gikk i 
1995 av som konsernsjef, men fortsetter som 
arbeidende styreformann i Møller-gruppen AS. 
Denne posisjonen overtok tredje generasjon av 
familien - Harald Møller – i 2004.
 Ved siden av bilimporten omfatter kon-
sernet også forhandlerkjeden Møller Bil. Og 
siden 2005 har Møller-gruppen vært importør 
av Volkswagen i Latvia, Litauen og Estland. 
Parallelt med veksten i bilvirksomheten har 

konsernet ekspandert innen næringseiendom og 
andre industrielle og finansielle investeringer. 

Med bilen som forretningsidé
Akkurat som bilen har bilimportøren gjennom-
gått en rivende utvikling siden det hele startet 
opp i 1936 og frem til nå.
 Under markeringen av milepælen oppsum-
merte adm. direktør Stein O. Håvelsrud: 
– Vi kommer ikke utenom det faktum at bilen 
har skapt grunnlaget for en virksomhet av 
betydelig omfang og beskjeftigelse for mange 
mennesker. Som Norges største bilvirksomhet 
ser vi det derfor som en viktig oppgave å holde 
vår sti ren og ligge langt fremme i utviklingen, 
være omtenksomme og ta godt vare på våre 
medarbeidere, medmennesker, kunder og 
miljøet. Når man kombinerer gode produkter, 
flinke folk og en sterk forhandlerorganisasjon 
over lang tid, blir det mange biler av det. Dette 
gleder vi oss over, men uten alle kundene som 
har vist oss tilliten ved å velge våre merker 
hadde vi ikke lykkes. 

Bil-ikoner
Underveis på reisen mot en million biler har 
flere modeller blitt mottatt med en helt spesiell 
og varig entusiasme i markedet. Det finnes ikke 
mange biler som får kultstatus allerede mens de 
er nye. Noen oppnår det likevel. Porsche 911, 
Morgan, Boble Cabriolet, Golf GTI, Mustang og 
Audi urquattro er eksempler på det. Fornuftig 
eller praktisk bilhold er ikke alltid det fremste i 

forbindelse med ikonene.
 I 1949 ble Volkswagen Cabriolet presentert 
første gang. Det skulle gå hele 31 år før den 
siste Volkswagen Cabriolet rullet ut fra fab-
rikken. I mellomtiden hadde det blitt produsert 
330.281 eksemplarer. 1303 S-varianten som 
kom i 1973, også kjent som Super-Bobla, er 
lett gjenkjennelig med den kurvede frontruta. 
For mange er dette selve ikonet blant de mange 
variantene som ble produsert. Selv etter at 
produksjonen av den ordinære Bobla opphørte 
til fordel for den nye Golfen, holdt cabrioleten 
stand i enda noen år, til stor glede for entu-
siaster av den luftavkjølte motoren under luka i 
hekken.
 Volkswagen Golf GTI er også en av klassik-
erne som har blitt importert av Harald A. Møller 
AS. Den så dagens lys i juni 1976. Bilen skulle 
bli målestokken og vise vei for en helt ny klasse 
biler – GTI-klassen. I 1980 ble Audi quattro, 
også kjent som Audi ur-quattro, for første gang 
presentert for verdenspressen. Sportscoupéen 
med femsylindret turbomotor på 200 hk hadde 
toppfart på 222 km/t og akselererte fra 0-100 
km/t på 7,1 sekunder. Audi hadde lenge ønsket 
å delta i rally med biler med sitt nye perma-
nente firehjulsdriftssystem. Audi quattro stilte 
til start vinteren 1981 og vant sitt første løp. 
En rallystjerne var født. Senere har Audi quattro 
kommet i flere legendariske utgaver.
 Selve jubileumsbilen nr. 1 000 000 var en  
Volkswagen Golf BlueMotion med et CO2-utslipp 
på beskjedne 99 g/km. 

BILHISTORIE
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Millionær i biler

En ny million er påbegynt. Bil nr. 1 000 001 gikk til Kirkens Bymisjon.

Harald A. Møller startet et imperium. Siden har Jan H. Møller (til venstre) og Harald Møller (til høyre) ført familiens plass ved roret videre.



Klimabil:

”An der Schönen Blauen Donau” 
heter det i et av Strauss mest 
berømte musikkverk. Nedover i 
Europa er ikke Donau blå, men 

snarere gul og brun. Men ett sted 
finnes fortsatt blåfargen i Donau, 
og der begynner vår reise på tvers 
av ”midten” av Europa.

Kryss og tvers
Vår vei begynner 
her syd i Tyskland; i 
Schwarzwald ved byen 
Donaueschingen. 
Her har Donau fortsatt 
blåfarge der den som 
en liten bekk renner 
ut av kildevannet. 
Stille og rolig mellom 
busker og trær. På sin 
lange og kronglete vei 
gjennom Europa mot 
Svartehavet, vokser 
den til en flod som 
gjennom årtusener har 
vært forbindelseslinjer 
i fredstider – og 
grensesperringer 
i ufredstider.
     Den tar seg nærm-
est på kryss og på 
tvers der den besøker 
en rekke av Europas 
historiske og dagens 
levende byer. Gjennom 
århundrer har den vært 
transportåre for varer 
og mennesker. Donau 
har forsynt store deler 
av Europa med energi 

og gjødsel som hvert år bringer avling og mat til 
en rekke ulike folkeslag. 

Sveitsisk avgift
Men det er altså i Schwarzwald det hele 
begynner. Herfra kjører vi videre til Konstanz, 
grensebyen mellom Tyskland og Sveits, hvorfra 
Bodensjøen strekker seg som et blått speil til 
St. Gallen. På søndre bredd av Bodensjøen går 
veien gjennom den ene landsbyen mer velstelt 
enn den andre. Sveits er ikke medlem i EU, 
og har sine helt egne oppfatninger av inter-
nasjonal lov og rett. Blant annet er det strengt 
forbudt å benytte GPS med fotoboksvarsler, og 
bøtene for å bli tatt er store.
 Det samme gjelder manglende oblat for år-
savgift. For sveitserne har funnet ut hvordan de 
skal melke solhungrige nordboere og tyskere for 
penger mens de kjører gjennom alpelandet på 
vei til Middelhavets rivieraer: Ikke ved å betale 
vanlige bompenger på motorveier, men ved å 
måtte kjøpe en oblat for et halvt års avgift.

Camping og bad
Men veiavgift eller ikke, Bodensjøen er vel 
verdt et besøk. Badeplassene ligger på rekke 
og rad mellom campingplasser og båthavner. 
Langs veien står det utallige skilt med tilbud 
om rom og frokost. Pent, rent og velstelt er 
adjektiver som trygt kan brukes om over-
nattingstilbudet. Campingplassene er et 
kapittel for seg. Nøyaktig oppmålt, linjert 
og innrettet så vognene ligger nærmest på 
ulastelig geledd. Innimellom ligger plener som 
ser ut til å være frisert med neglesaks og gredd 
med kam. Ikke så mye som et ugrasstrå er å se. 
Ikke rart sveitserne lager verdens mest nøyaktige 
klokker. 

Meget privat
Fra St. Gallen går motorveien oppover dalen til 
Vaduz, hovedstaden i fyrstedømmet Liechten-
stein. En vandring gjennom hovedgaten i Vaduz 
er omtrent som å vandre gjennom internasjonal 
kapitalverden, men med totalt fotoforbud. Et 
par steder skiltet med noen velkjente firma-
merker, var det endog trusler om å bli foto-
grafert, arrestert og dømt (!) for overtredelse 
av privat eiendomsrett om man dristet seg til 
å vise frem et kamera. Uten at vi helt kunne 
begripe hvilke hemmeligheter som skjulte seg 
bak de mørke eller endog enveisspeilglass-
rutene som så ut til å være meget utbredt.
 Den politiske ledelsen i Vaduz er en 
treenighet mellom lovgivende, utøvende og i 
stor grad dømmende makt, alt for enkelthets 
skyld samlet i hendene på en mann, nærmere 
bestemt fyrsten. Som for øvrig er bosatt i en 
middelalderborg litt oppe i åsen, med suverent 
overblikk over sine undersåtter.

CARAVAN
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Av Bjarne Eikefjord

Donaus kilder 
og Alpene

Omtrent hele Liechtenstein med bebyggelsen i 
hovedstaden Vaduz i forgrunnen.



Videre øst
Fra Liechtenstein går turen videre til Bludenz, 
en by i den vestligste delen av Østerrike. Veien 
videre herfra til Landeck i Tirol svinger seg 
oppover i fjellene. Nåvel, ikke helt, for det 
er kanskje mer korrekt å si gjennom fjellene. 
Storslagne tunneler stenger dagslyset ute og 
billistene inne fra å beskue et av Europas mest 
spektakulære fjellmassiver. Det anbefales derfor 
å ta litt mer tid og kjøre gamleveien over og 
ikke nyveien gjennom fjellet.
 Fra Landeck kan man velge å enten dra 
motorveien til Innsbruck, eller å forsere alpene 
den andre veien og besøke skimetropoler som 
Davos og St. Moritz før man triller nedoverbakken 
til den italienske Como-innsjøen på den andre 
siden av Alpene. Mulighetene er mange – eller 
legio – som man sier der syd for vannskillet.

CARAVAN
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En av de mange campingplassene ved Bodensjøen hvor vognene er ordnet på 
nøyaktig oppmålte geledd.

Inngangen til en av de enorme Alpe-tunnelene 
som stenger dagslyset ute og billistene inne fra 
en av Europas mest storslagne naturopplevelser.

Fra denne lille innsjøen renner Donau østover 
før den vokser seg til floden som skjærer på 
kryss og tvers gjennom det østlige Europa før 
den renner ut i Svartehavet.



Og i juni var turen blant annet kommet til 
Agderfylkene, der en rekke kommuner fikk 
demonstrert alkolås med oppfordring om å kreve 
alkolås i skolebusser.

Oppfølging
Kampanjeturen ble planlagt og gjennomført 
med utgangspunkt i Forbundskontoret. Med 
base i Grimstad, ble i løpet av 4 dager til sam-
men 7 kommuner i fylkene Aust- og Vest-Agder 
oppsøkt.
 Besøkene var en oppfølging av brev om 
alkolås i skolebusser som MA sendte til en lang 
rekke kommuner ved årsskiftet 2008-2009. Hen-
sikten med kampanjen er å motivere kommuner 
til å kreve alkolås i skolebusser etter hvert som 
kontrakter og konsesjoner skal fornyes eller 
inngås på nytt. Selv om det er fylkeskommunene 
som har kontraktsansvaret, har kommunene 
full anledning til å stille kriteriene for skole-
barnkjøringen.

Skolefokus
Hvert år blir mellom 5 og 8 bussjåfører tatt med 
promille i Norge. Selv om tallet er lite, er det 

likevel alt for mange. MA mener at alle foreldre 
som sender barna sine med en skolebuss, har 
krav på at bussen skal være utstyrt med alkolås 
som en absolutt sikring mot risikoen for at 
sjåføren kan være påvirket av alkohol. Skole-
busskampanjen viser at dette kravet har bred 
oppslutning både blant foreldre og lokale skole-
myndigheter. MAs brev om alkolås i skolebusser 
var for det meste oversendt skolemyndighetene 
i de respektive kommunene.
 Kampanjen ble godt mottatt både i kom-
munene og blant det øvrige publikummet 
alkolåsbilen møtte på sin vei. De kommunale 
myndighetene påpekte imidlertid at det er 
fylkene som står for kontraktsforhandlinger og 
dermed krav til utstyr i skolebusser. Kommunene 
vil likevel, ved å stå samlet, kunne utøve be-
tydelig påvirkning på sikkerhetsutstyr i bussene 
som skal kjøre skolebarn.
 Både sikkerhetsbelter og alkolås vil være 
gode sikkerhetstiltak for skoletransport, er 
tilbakemeldingene som MA fikk under kampanjen, 
hvor skolemyndighetene fra de respektive kom-
muner fikk anledning til å prøve hvordan alkolås 
fungerer i praksis.

ORGANISASJON

Alkolåskampanjen:
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MAs alkolåsbil har vært en 
rekke steder i Norge i første 
del av sommerens kampanje. 
Lokale avdelinger i Telemark, 
Oppland, Hedmark, Trøndelag, 
og Agderfylkene har hittil vært 
med på å gjøre MA, alkolåsbilen 
og alkolåssaken godt synlig.

Synlig på veien

Av Bjarne Eikefjord

Nytt dekor av året, er MAs alkolåsbil ute på sin 
lange turné.

Lyngdal kommune var også positive til alkolås i 
skolebusser. Saken tas opp i  Hovedutvalget og 
samarbeidsutvalget med nabokommuner.

Alkolåsbilen fikk stor oppmerksomhet på torvet i 
Kvinesdal kommune. Skoleansvarlig i kommunen, 
Kari Eiesland følger opp alkolåssaken.

I Åmli kommune ønsker skoleansvarlig Hege 
Lauvland å stille krav om alkolås i skolebusser.

Birkenes kommune menter at alkolås i skolebusser 
absolutt er et positivt tiltak.



TRAFIKK
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En versting
Litauen er en av verstingene i Europa når det 
gjelder trafikkdrepte, hvor fyllekjøring er en 
vesentlig årsak. I januar i år ble det innført et 
forbud mot salg av alkohol på bensinstasjoner 
om natten. Siden har første halvår 2009 gitt 
nesten halvert promillekjøring i Litauen. Dette 
forsøkte StatoilHydro å få endret på ved å 
legge press på de litauiske myndighetene.
- StatoilHydros oppgave kan da umulig være 
å presse regjeringen til å omgjøre tiltak som 
reduserer antall drepte i trafikken, mener 
Tørring.
- Er det sprit eller bensin disse bensin-
stasjonene skal selge? Er spriten så viktig for 
StatoilHydro, bør de snarest vurdere hele sitt 
bensinstasjonsopplegg i Litauen! StatoilHydro 
må ta med seg den norske forståelsen av dette 
forholdet når de etablerer seg utenlands: 
Alkohol har ingen ting på en bensinstasjon å 
gjøre!

Også i Norge?
Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann 

Jan Arild Ellingsen kom i sommer med et 
utspill om å endre norsk lovgivning den 
motsatte veien av hva Litauen har gjort; altså 
å tillate at alkohol kan kjøpes på bensin-
stasjonene døgnet rundt. Han sier at det er et 
mål for FrP å øke tilgjengeligheten til alkohol. 
I 2004 forsøkte bensinstasjonenes egen 
bransjeorganisasjon Norsk Petroleumsinstitutt 
å få norske myndigheter til å tillate salg av 
alkohol på norske bensinstasjoner. 
 Fremskrittspartiets utspill førte til flere 
radiodebatter, der representanter fra FrP 
møtte Bjarne Eikefjord i MA. Basert på den 
grunnleggende menneskerett å kunne ferdes 
i trafikken med frihet fra risikoen å møte 
trafikanter påvirket av alkohol, rusmidler eller 
medikamenter, viste Eikefjord til sammen-
hengen mellom tilgjengelighet av alkohol og 
promillekjøring.

En sammenheng
- Sammenhengen mellom økt alkoholsalg 
og flere trafikkdrepte er solid og grundig 
dokumentert. Et nærliggende eksempel er at 

det i juli 2007 ble satt ny salgsrekord for øl i 
Norge. Ny rekord ble satt også i antallet fylle-
kjørere og dødsfall i trafikken samme måned. 
UP-sjef Humlegård har gjentatte ganger påvist 
at det er direkte sammenheng mellom alkohol-
salg og antallet fyllekjørere med tilhørende 
dødsulykker i trafikken. Det samme slår EU 
fast. Og nå også Litauen. Nettopp bensin-
stasjonene bør derfor være absolutt alkoholfri 
sone, av hensyn til trafikksikkerheten for folk 
flest, sier Eikefjord.
- Økt alkoholsalg på kveldstid og om natten på 
bensinstasjoner vil åpenbart bety økt fristelse 
for ungdom, langtransportsjåfører og andre 
til å ikke bare kjøpe, men også bruke alkohol, 
sier Eikefjord.
 I flere EU-land enn Litauen vurderes nå 
innføring av skandinaviske begrensninger på 
alkoholsalg generelt. Rett og slett fordi disse 
landene ikke lenger vil akseptere massedød på 
veiene som følge av kombinasjonen alkohol og 
bilkjøring. 
 

MAs direktør Terje Tørring reagerte i sommer kraftig da det ble kjent 
at StatoilHydro forsøker å presse regjeringen i Litauen til å gjen-
innføre spritsalg om natten på StatoilHydro sine bensinstasjoner. 
Det ble også en debatt om at Fremskrittspartiet vil endre loven, 
slik at alkohol kan kjøpes på norske bensinstasjoner døgnet rundt.

Alkoholsalg på 
bensinstasjoner?

MAs direktør Terje Tørring.
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TRAFIKK

Slik er straffene i dag

Fyllekjøring med bil: 
0,2-0,4 promille: 6000 kroner i bot. (Riksadvokatens rundskriv 25. mai 2009)
0,4-0,5 promille: 10 000 kroner i bot. (Som over)
Over 0,5 promille: 1,5 brutto månedslønn i bot, pluss betinget fengsel. 

Fyllekjøring med fritidsbåt:
0,8-1,2 promille: Rundt 6000 kroner  
1,2-1,5 promille : Rundt 10 000 kroner  
1,5-1,8/2,0 promille: Betinget fengsel og bot 
Over 1,8/2,0: Ubetinget fengsel og bot

(Tallene er basert på opplysninger fra Østfold, Vestfold, Telemark og Agder politidistrikter. Bøtene varier noe fra distrikt til distrikt. 
Tallene her forutsetter at det ikke foreligger spesielle skjerpende eller formildende omstendigheter, og at forelegget vedtas.)  

Bøtene for fyllekjøring til sjøs er 
altfor lave i forhold til på land, 
mener MA. I sommer gikk MA ut 
med sitt syn i en pressemelding, 
for å sette fokus på et stort prob-
lem. Ved en kontroll i Telemark i 
sommer viste det seg for eksempel 
at halvparten av båtførerne hadde 
for høy promille og ble ilagt bøter, 
som åpenbart må være for lave og 
ikke står i forhold til tilsvarende 
lovbrudd på land.

– Bøtene er for lave i forhold til på land, og 
det skal for mye til før man får fengselsstraff, 
sier direktør Terje Tørring i MA.
En bilfører med 0,5 eller mer i promille skal i 
utgangspunket få ubetinget fengsel pluss en 
bot som tilsvarer 1,5 brutto månedslønn. Til 
sammenligning slipper båtførere med opptil 

1,5 i promille som regel unna med et forelegg 
på 9000-10 000 kroner.  

Samme grenser
– Det er på tide å innføre samme promille-
grense og straffenivå for bilførere og båt-
førere. Da vet folk hva de skal forholde seg 
til, uansett hva slags ratt de holder i, sier 
MA-sjefen. 
 I dag er promillegrensen 0,8 for førere av 
fritidsbåter under 15 meter.  

Farligere nå
Ifølge Tørring er båtlivet mye farligere enn før. 
– Veldig mange har skaffet seg store og raske 
båter de senere årene. Fyllekjøring i båt kan 
derfor få mye alvorligere konsekvenser enn den 
gang snekkene putret av gårde i sakte fart.    
Han viser til at promillegrensen for førere av 
båter over 15 meter ble satt ned til 0,2 for 
fire år siden. 
– Vi ser ikke den logiske begrunnelsen for 
at førere av vanlige fritidsbåter er de eneste 

som skal ha en promillegrense på 0,8, sier 
Terje Tørring.

Kryssende kurs
Det er logisk å tenke seg at den aller største 
delen av den norske fritidsbåtflåten er under 
15 meters lengde (altså 50 fot). Det er også 
hovedsakelig dette store antallet båter - som 
ofte har stort fartspotensial - som føres av uer-
farne personer. Når det tillates en promillegrense 
som tillater en beruselse på 0,8, vil det resultere 
i alvorlige ulykker. Og ikke minst usikkerhet blant 
båtfolk om hvem du kan risikere å være på krys-
sende kurs med på fjorden!
 Næringsminister Sylvia Brustad har varslet 
at det neste år kommer strengere straffer for 
lovbrudd til sjøs. Ett tiltak kan være midler-
tidig kjøreforbud for promillekjørere.
– Kjøreforbud kan være vel og bra, men hoved-
problemet i dag er at det er lov å være litt 
beruset til sjøs. Det beste tiltaket statsråden 
kan gå inn for, er å sette ned promillegrensen 
til 0,2, sier Terje Tørring. 

MA-utspill:

For lave bøter for båtfyll
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Alle 70-åringer: Får brev om helseattest

Bilbeltebruk:

Dobling av gebyret

Bilførere over 70 år har plikt til å 
kunne framvise helseattest fra lege 
sammen med førerkortet. Enkelte 
glemmer dette, og kan risikere 
både bot og ufrivillig parkering av 
bilen.

Hver enkelt plikter å sette seg inn i regelen 
om pliktig helseattest på lik linje med andre 
regler i trafikken. Men de får hjelp til å huske 
på dette fordi Statens vegvesen nå sender en 
påminnelse om helseattest hjem til alle med 
førerkort det året de fyller 70. 

Mange nye
Nå har 28.500 bilførere som fyller 70 år i 2009 
fått brev fra Statens vegvesen hvor det opplyses 
om at de må ha med helseattest på bilturen 
sammen med førerkortet. Ansvaret ligger likevel 
hos hver enkelt bilist som må ta en helsesjekk 
hos legen for å få muligheten til å fortsette 
med bilkjøring.
- Erfarne bilister er en ressurs for samfunnet 
som vi absolutt ønsker skal kjøre så lenge som 
mulig. Men både syn, hørsel og reaksjonsevne 
utfordres med alderen, så det er ikke dumt med 
en gjennomgang av helsa før man kjører videre, 
sier Klaus C. Ottersen i Statens vegvesen. 

Tilbyr oppfriskning
Sammen med påminnelsen om helseattest får 
sjåførene også tilbud om oppfriskningskurset 
Bilfører 65+. Kurset kan tas nær hjemstedet, 
og til sammen har mer enn 40 000 godt voksne 
sjåfører gjennomført kurset. 
- Bilfører 65+ har absolutt etablert seg som 
en suksess. Kurset er frivillig og bygger på 
deltakernes egne erfaringer i fellesskap med en 
spesialutdannet trafikklærer, sier Ottersen 
Han understreker at det ikke er noen eksamen 
eller noen som mister førerkortet på kurset.
 - Med gjennomført oppfriskningskurs og hel-
seattest sammen med førerkortet er eldre blant 
de tryggeste på veien, sier Ottersen. 

Fra 1. juli 2009 har gebyret for 
manglende bruk av bilbelte, hjelm 
og sikring av barn blitt fordoblet, 
fra 750 til 1500 kroner. 

Undersøkelser viser at omtrent 10 % av de 
som kjører bil velger å ikke ta på seg bilbelte.

Viktig hjelpemiddel
Bruk av bilbelte reduserer risikoen for å bli 
drept med 40 til 50 % for fører og forsetepas-
sasjerer, og med omtrent 25 % for baksete-
passasjerer. Det er derfor et svært viktig 
virkemiddel i kampen for trafikksikkerhet. 
  
Håp om bedring
Samferdselsministeren har gått inn for å en-
dre forskrift om gebyr for visse overtredelser 

av vegtrafikklovgivningen, slik 
at gebyret dobles. Det økte 
gebyret vil også gjelde for 
sjåfører som ikke overholder 
plikten til å sørge for at 
barn under 15 år bruker 
bilbelte, og trår altså i kraft 
1. juli. 
– Mange er flinke til å 
bruke bilbelte, men samti-
dig vet vi at halvparten av 
de som dør i bil på veiene 
våre ikke bruker bilbelte, 
sier samferdselsminister 
Liv Signe Navarsete i en 
pressemelding. Hun håper 
tiltaket vil føre til at 
flere tar på seg bilbelte. 
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Blå Kors-rapport: 

– I en tid med voksende 
alkoholkonsum er det 
uhyre kritikkverdig 
at ledende norske 
redaktører satser mer 
helhjertet på nyskap-
ende produktomtale av 
alkohol enn noen annen 
produktkategori, mener 
Geir Gundersen, gener-
alsekretær i Blå Kors.

Bred dekning
Bare i de fire største 
avisene VG, Dagens 
Næringsliv, Aften-
posten og Dag-
bladet dedikeres 
312 helsider i året 
til lanseringspreget 
alkoholstoff. I tillegg 
kommer et stadig 
mer omfattende 
tilbud på internett, 
med vindatabaser, 
produktanbefalinger 
og drinkoppskrifter 
på redaksjonell 
plass. I 2008 hadde 
Dagbladet og VG 

til sammen 37 forsider med henvisninger til 
omtale av alkoholprodukter. 
- I motsetning til alle andre produkter med 
særstilling i mediene, er alkohol produkter med 
kjente skadevirkninger og et helsepolitisk 
begrunnet reklameforbud, poengterer general-
sekretær Gundersen. Blå Kors-rapporten ble 
overlevert til helseminister Bjarne Håkon 
Hanssen og til Norsk Presseforbund ved general-
sekretær Per Edgar Kokkvold på forsommeren.

Selger aviser
Rapporten «Alkohol som selger aviser – aviser 
som selger alkohol» illustrerer hvilket omfang 
omtalen av alkohol hadde i norske medier i 
2008. De faste spaltene i de fire avisene VG, DN, 
Aftenposten og Dagbladet tilsvarer en annon-
severdi på minimum 40 millioner kroner. Rap-
porten skal illustrere hvordan omtalen er ensidig 
positiv, salgsorientert og gjør utstrakt bruk av 
reklamens virkemidler på redaksjonell plass. 
 I tillegg til de toneangivende avisenes 
alkoholspalter og nettsteder, har vinanbefalinger 
og produktomtale betydelig distribusjon som 
fellesstoff på nettsider i hele landet, gjennom 
mediekonsernene Schibsted, A-pressen og Edda 
Media. 
– Alkoholindustrien har inntatt posisjonen 
som Norges ukronede PR-konger. Alminnelig 
produktomtale av øl, sprit og vin må kanskje 
sees som redaksjonell formidling vernet av 
ytringsfriheten, men det kan ikke forsvares at 
norske redaktører står til rådighet for alkohol-
industrien med et informasjonsapparat som i 
så stor grad uthuler reklameforbudet, kommen-
terer Gundersen. 

Aviser selger alkohol
Norsk presse omtaler og anbefaler alkoholprodukter i et omfang og i en 
form som uthuler reklameforbudet mot alkohol, og bryter med tekst-
reklameplakaten og redaktørenes samfunnsansvar. Det er konklusjonene 
i rapporten «Alkohol som selger aviser – aviser som selger alkohol» som 
Blå Kors har utarbeidet.
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Utenbys
- Kommunar som er med i ordninga ”Trygt heim for ein 50-lapp” har gode erfaringar. 
Trygg, rimelig og godt tilpassa lokale forhold er synspunkt som går att frå mange hald, 
sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete i forbindelse med at evalueringen av ordningen 
ble lagt frem.
 Tiltaket er særlig relevant i områder med store geografiske avstander og et spredt boset-
tingsmønster, der det ofte ikke finnes et fast tilbud med nattbuss i helgene. ”Trygt hjem for 
en 50-lapp” blir i dag praktisert i 13 fylker.

Forskjellige sammenhenger
Evalueringen viser at trafikksikkerhetstiltaket kan være en medvirkende faktor til reduksjon 
i antallet alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde. Til tross for at det ikke kan påvises 
noen isolert effekt av ”Trygt hjem for en 50-lapp” på antallet trafikkulykker, viser rapporten 
imidlertid til en nedadgående tendens i ulykkenes skadegrad. Det kan også argumenteres for 
at ordningen legitimerer seg selv som et trafikksikkerhetstiltak all den tid den medfører at 
personer i målgruppen benytter ordningen fremfor privatbil.
 Rapporten peker videre at det kan være en sammenheng mellom mange brukere og 
tilsvarende reduksjon i antallet ulykker. Antallet ulykker har for eksempel blitt halvert i 
Målselv etter at ordningen ble innført, mens ulykkesreduksjonen i Sogn og Fjordane – som 
var først ut med ordningen i 2002 - er omtrent 20 %. 

Brukernes mening
Brukerne – ungdommene - sier at de stort sett er tilfredse, spesielt fordi ordningen gir dem 
mulighet til å komme seg trygt hjem fra ulike helgearrangementer for en rimelig penge. 
Mange oppgir også at foreldre føler seg tryggere. Egenandelen – som gjennomgående er satt 
til nettopp 50 kroner – oppgis å være en rimelig sats, men brukerne er ikke positive til å 
betale særlig mer enn dette.
 Ungdommene er gjennomgående mindre 
tilfredse med at ordningen i en del tilfeller må 
bestilles på forhånd. Og i enkelte områder med store 
geografiske avstander må de av og til påregne å gå 
inntil 1,5 km den siste biten hjem.

Råd om løsninger
Rapporten gir råd som kan være viktige i utviklingen 
av gode lokale løsinger. God marknadsføring, lokal 
tilpassing med utgangspunkt i lokale behov og 
tydelige retningsliner for ordningen er sentrale 
eksempler på dette. Samferdselsdepartementet 
skal videreformidle resultatene og anbefalningene 
i rapporten til fylkeskommunene.

Hele rapporten på Samferdselsdepartementets 
nettsider. www.regjeringen.no/nb/dep/sd

Anmodning
Blå Kors ber pressen ta sin egen praksis opp 
til vurdering og anmoder om helseministerens 
vurdering av pressens praksis i lys av reklame-
forbudet i alkoholloven. 
– Pressen bidrar til alkoholens skadevirkninger 
på enkeltindivider, familier og barns oppvek-
stvilkår. Jeg vil be norske redaktører skifte 
kurs, og gjøre mer for å bidra til det motsatte, 
avslutter Gundersen.
 En stund etter at rapporten ble lagt frem 
klaget Blå Kors VG og VG Nett inn for Pressens 
Faglige Utvalg.
- Vi mener de to redaksjonene er i systema-
tisk brudd med Vær Varsom-plakaten og med 
tekstreklameplakaten i sin omfattende salgs-
journalistikk for alkohol, sier generalsekretær 
Geir Gundersen.
– Vi ønsker ikke å ramme VG eller andre 
medier, og heller ikke saklig og balansert 
forbrukerjournalistikk. Men vi håper at klagen 
under enhver omstendighet kan bidra til en 
klarere grensedragning og til etisk ettertanke 
i journalistikken.
– Vår jobb er først og fremst å beskytte barn 
og unge mot rusmisbruk, og derfor må vi ta 
opp at VG er blitt Norges største offentlige 
alkoholpusher. VGs dekning av vin og sprit 
har lite med forbrukeropplysning å gjøre. Vi 
har intet imot saklig forbrukerjournalistikk, 
men det vi har noe imot er at VG driver 
omfattende, salgsrettet PR for vin, sprit og 
alkoholkonsum. Dette må være i brudd både 
med presseetiske regler og med det norske 
reklameforbudet mot alkohol, fremholder 
Gundersen.
– Det helt spesielle problemet med VG Nett 
er at man i den redaksjonelle teksten faktisk 
har åpnet alkoholbutikk. Her finner vi hyper-
koblinger som leder til fyldigere produkt-
omtale og bruksanbefaling, men også til 
linken «Bestill» som igjen leder til en online 
bestillingsordning.

”Trygt hjem 
for en 50-lapp”
Ordningen ”Trygt hjem for en 50-lapp gir ungdom i aldersgruppen 16-30 
år mulighet til å benytte transport hjem med buss eller drosje for 50 
kroner på helgedager eller i forbindelse med spesielle arrangementer. 
Tiltaket skal hjelpe ungdom til å unngå å kjøre egen bil og forhindre 
dem fra å havne i ulykker som følge av ruspåvirkning eller fart.

Nå har det kommet en rapport som viser at ordningen gir positive re-
sultater i de årene den hittil har vært praktisert rundt omkring i landet. 

Faksimiler fra Blå Kors-rapporten



- Kom igjen! 
Kjell-Roger står og banker litt småstresset på 
baderomsdøra, mens han gløtter opp trappa 
for å se om den siste av de to, som er senest 
oppe, har bestemt seg for å vise ansikt denne 
morgenen. 

- 

Jada! I e snart ferdig, skingrer det på tydelig 
romsdalsdialekt fra innsiden av samme dør. 
Sekunder etter kommer Ann Christin brasende 
ut. Bemerkningen ”på tide!” himler hun bare 
med øynene til. Ann Christin populært kalt AC 
går inn på stua hvor hun parkerer i sofaen. 

Aleksander, som tydeligvis har ventet i sofaen 
en liten stund allerede, brummer av dunket i 
det AC setter seg. Kjell-Roger kommer ut fra 
badet etter morgenskvetten og på toppen av 
trappa kvitrer det på haugesundsk: 
-E badet ledig? 
Kine gliser fra øre til øre mens hun tripper ned 
trappa. Alltid fargerik i klærne. Ofte lilla. Kine 
inntar badet som siste mann og på utsiden av 
døra begynner Kjell-Roger å vandre. Frem og 
tilbake. Det er sannelig ikke lett å være fire 
stykker som skal bo sammen og dra på jobb 
sammen slik om morgenen. Gamle vaner må 
brytes og nye må startes. 

Rigging
Vel fremme vet alle hva som må skje. Er vi 
tidlig ute hender det vi lar oss friste til en 
kaffekopp på lærerrommet, men ting må på 
plass før skoledagen starter. 

ORGANISASJON

KastMasken: 

KastMasken-gruppen farter Norge rundt. Langs land og strand 
møter de tusenvis av ungdommer i 15-16-årsalderen med sitt 
budskap om bevissthet omkring rus. De møter dem i forskjel-
lige sammenhenger på skolen. Og arbeidsdagen for KastMasken 
er ikke slutt med dette. Vi blir med på en vanlig dag ”på veien”.

På turnéveien

Av: Kjell-Roger Lange / Bilder: Impuls 13-gruppen
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- Tar dere kassa med teknisk utstyr dere da 
jenter?
Alltid de sedvanlige spøkene om at guttene 
stort sett tar tingene som veier mest, men 
jentene sitter absolutt ikke på sidelinja.  
 Arbeidsoppgavene blir alltid jevnt fordelt, 
og i løpet av tretti minutter står det en spen-
nende og fullt opplyst scene der det før var et 
grått klasserom. Man har ikke råd til å være 
primadonna når man er med i KastMasken. Her 
har man alle oppgavene. Man er skuespiller, 
sanger, rigger, tekniker, lysmann, reparatør, 
rekvisitør og scenearbeider. Garderobe er et 
fremmed begrep og ofte står vi tett sammen 
bak sceneteppet. Nå er alt endelig klart og 
under kontroll. Da venter man bare på sitt 
publikum.
 
Teppefall
Applausen varierer. Noen klapper veldig og 
spontant, mens andre sitter nærmest og tror 
det kommer mer før de kan klappe. Dette er vår 
tid. Etter teaterstykket har vi ofte 15 minut-
ters pause for å gjøre klar resten av dagen. Her 
får vi utløp for våre frustrasjoner eller andre 
fortrengte emosjoner. 
- Hva i all verden var det du sang på Summer 
Nights i dag da?
- Jeg? Du klarte jo nesten ikke holde latteren 
inne på siste scene.
- Du er alltid før på den replikken du! 
Det er noe forløsende å spille i et teaterstykke 
sammen. Uansett hvor trøtt og gretten man 
er om morgenen, så forsvinner mye etter 
teaterstykket. Så får vi leke lærere. Elevene får 
aldri vite det, men de neste fire timene er de 
med på et nøye innøvd undervisningsopplegg 
krydret med både rollespill, powerpoint-arbeid 
og elevaktive oppgaver. Det er en herlig måte 
å være sammen med ungdom på. Tilnærmingen 
med drama, musikk og en god porsjon humor 
gjør at ungdommene føler at vi kanskje letter 
et tema som ellers er forbundet med tabuer, og 
som det er vanskelig å snakke om på en annen 
måte enn den røffe tonen som ofte er typisk 
for et ungdomsmiljø. 

Alle må ha en pause
Mange dager er hektiske og KastMasken 
er langt i fra en åtte til fire jobb. Ofte blir 
middagene enkle og innimellom unner vi oss 

en matbit laget av andre. Altså; 
vi spiser ute. Alt fra kafeen på 
IKEA til mer lokale restauranter 
blir avlagt et besøk. Etter en rask 
matpause er det ofte andre ting 
som venter. Som i dag da vi skal 
ha et foreldremøte. En ting er å 
snakke med elevene og oppfor-
dre dem til å se på sine holdnin-
ger forbundet med alkohol. Noe 
annet er det å påvirke voksne 
mennesker, som har noen år på 
baken, om det samme. 
- Vi er ikke her for å fortelle 
dere hvordan dere skal oppdra barn. Det 
har vi verken kunnskaper eller erfaringer 
til. 
Denne lille replikken gjør kanskje mye til 
at foreldremøtene blir så positive som de 
blir. Foreldrene trekker på smilebåndet 
når de hører dette og det både smelter 
litt is og legger grunnlaget for det vi 
presenterer resten av foreldremøtet. 
- Kjempebra! Dere gjør en super jobb! 
Ungdommen min skrøt sånn av skole-
dagen i dag.
Slike kommentarer er gull verdt for oss å 
ta med oss inn i natten. 

Ikke ferdig før alt er ferdig
Etter to teaterforestillinger og to separate 
undervisningssett for ungdommer og voksne 
så skulle man tro at man var i seng, men som 
sagt i KastMasken spiller vi alle rollene. Så 
etter nedrigging og hjemtur tar vi fatt på job-
ben å skrive på nettsidene våre om det vi har 
opplevd. I stua på denne tiden er det stort sett 
alltid god stemning. Kommentarer om dagen og 
livet ellers på veien sitter løst og humoristisk. 
Man blir utrolig tett og spleisa av å bo slik. 
Noen dager smeller det litt. Andre dager skjøn-
ner man ikke hvordan det kan gå så bra. Fire 
unge voksne presset sammen i én hytte, én bil, 
én jobb, én hverdag. 
knyttet til bruk av ulovlige stoffer overdrives 
– virker heller ikke. Når ungdommer gjennom 
egne eller bekjentes erfaringer skjønner at de 
er blitt villedet, vil de siden forkaste enhver 
form for informasjon fra ”offisielle” kanaler.
 Det er bred enighet blant ekspertene om 
at skremselspropaganda bare er effektivt under 
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Av Catharina Frostad

Like sikkert som at det er Kr. Himmelfartshelg hvert år er det at MA-Ungdoms 
Trialutvalg arrangerer Trialweekend denne helgen på forsommeren. Og i år ble 
det ikke noe unntak.

154 personer - derav 69 utøvere - fra 7 klubber hadde tatt turen til Grimstad. Og her hadde 
arrangørene ikke ligget på latsiden. Det store, flotte baneområdet det skulle kjøres på var i sin 
beste stand. Og klubbhuset hadde fått et nytt kjøkken, som hadde kommet på plass bare et 
par dager før Trialweekenden. Strålende fornøyde og blide kioskdamer kunne diske opp med alt 
sultne utøvere og de andre fremmøtte måtte ønske seg.

Utfordringer
Torsdag var det trening. Arrangørene kunne stille opp med flott vær og glimrende trenere. 
Trenerne ga utøverne, fra liten til stor, mange lærerike utfordringer. Det var en sliten og blid 
gjeng som kom kjørende ned fra skogen, etter mange timer imponerende kjøring.  Etter litt 
varm lapskaus, var det tid for å komme seg til Bie Camping, der de fleste overnattet. Her ble 
det ladet opp til den store konkurransedagen.
- Det regner aldri på løpsdagen når jeg arrangerer Trialweekend, er noe av det første Liss 
Thomassen forteller.
 Slik skulle det ikke gå i år. Men pøsende regn satte ingen stopper for humøret eller 
innsatsviljen. Om ikke løypene hadde sett krevende nok ut da de ble inspisert dagen før, ble 
de ikke enklere å takle av regnet. Nå fikk utøverne virkeligere brynt seg. Det var et imponerende 
syn å se hvordan de manøvrerte syklene gjennom de sleipe løypene. 

Ingen stopp
Været skulle heller ikke sette stopper for grillfesten og premieutdelingen på Bie Camping. Til 
stor glede for alle kom norgesmester i trial, Mardon Moi, for å grille og være sammen med de 
flotte kjørerne. Han tok seg god tid til å skrive autografer og dele ut premier til deltakerne.
Tusen takk til utøverne som gjorde denne helgen til en flott helg. Tusen takk til trenerne 
Monica, Torjus, Roy Erling, Silje, Kim Andre, Werner, Aina, Petter, Lars Eirik, Sone og Marius 
for en fantastisk jobb. Tusen takk til Grimstad Trialklubb for et flott arrangement.
 Og sist men ikke minst: Tusen takk til trialutvalget ved Liss Thomassen og Monica 
Steinsvik. Dere gjør en fantastisk innsats. Og alle, med meg, som har vært på trialweekend, 
er imponert og utrolig fornøyd med hva dere gjør for trialen og trialweekend.

Resultater fra Trialweekend 2009

 Klasse B 
1. Vetle Vea Huseby Vaulali Trialklubb
2. Espen Bråtveit Vaulali Trialklubb
3. Simon Hus Vaulali Trialklubb

 Klasse C 
1. Ole Barkved Vaulali Trialklubb
2. Asle Lundberg Grimstad Trialklubb
3. Magnus Grødem Vaulali Trialklubb
4. Jacob Ola Gunvaldsen Grimstad Trialklubb
5. Jostein Soppeland Vaulali Trialklubb

 Klasse D 
1. Sigve Sudland Lista Trialklubb
2. Kenneth Melberg Vaulali Trialklubb
3. Kenneth Brovig Grimstad Trialklubb
4. Eivind Landmo Grimstad Trialklubb
5. Nils-Johan Gunvaldsen Grimstad Trialklubb
6. Tor Erik Jacobsen Flekkefjord Trialklubb
7. Kai Even Kvame Vaulali Trialklubb
8. Atle Kjær Sneltvedt Trialklubb
9. Eik Robin Grimstad Trialklubb
10. Andreas Tellefsen Grimstad Trialklubb
11. Kristian Hovland Vaulali Trialklubb
12. Vegard Gjestvang Grimstad Trialklubb
13. Axel Olsen Grimstad Trialklubb

 Klasse KD 
1. Helene Koch Grimstad Trialklubb
2. Line Holta Vaulali Trialklubb

 Klasse TC 
1. Geir Ingvald Landmo Grimstad Trialklubb

 Klasse TD 
2. Rolf Martin Kjensjord Grimstad Trialklubb
3. Johnny Olsen Grimstad Trialklubb
4. Idar Holta Vaulali Trialklubb
5. Helge Jørgensen Grimstad Trialklubb

 Klasse TR 
6. Jon Tønnesen Grimstad Trialklubb
7. Knut Ove Tuft Lofstad Passpå klubben

Trialweekend 2009Trialweekend 2009
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MA-UNGDOM

SkjærgårdsfestivalenSkjærgårdsfestivalen

Første uken i juli sto MA-Ungdom igjen med 
stand på Skjærgårds Music & Mission festi-
val på Risøya. Solen skinte om kapp med de 
mange titusentalls av ungdommer som hadde 
tatt turen til det flotte arrangementet mellom 
Risør og Tvedestrand.
 Interessen var stor for å prøve de berømte 
promillebrillene. Mange ble overrasket over 
hvor vanskelig det var å sparke en ball i mål 
med ”promillen” de får når synet blir forvrengt 
og brillene gir en følelse av å miste kontrol-
len. Tenk da å kjøre bil med promille!

Det ble en flott uke med mange som kom 
innom standen og fikk informasjon om MA-
Ungdom. Vi var veldig stolt over å kunne vise 
frem deler av kampanjen til vinnerne av Death 
Trip 2009.
           Catharina

MA-Ungdom har den glede å ønske 
alle sine medlemmer velkommen til 
å delta på årets kongress på Vaulali 
Leirsted 16.-18. oktober.

Leirstedet ligger i naturskjønne omgivelser i 
Strand kommune, 40 minutters kjøretur inklu-
sive en fergetur, fra Stavanger 
 I tillegg til å kunne overvære selve 
landsmøte, vil helgen også bli fylt med ulike 
aktiviteter. MAU-klubben Vaulali Trialklubb lig-
ger rett ved leirstedet. Her vil du få mulighet til 
å se hva klubben holder på med. Og selvsagt vil 
det bli andre morsomme aktiviteter.
Mer informasjon kommer på MA-Ungdoms nett-
sider: www.ma-ungdom.no.
 Finn mer informasjon om Vaulali på nett-

sidene: Vaulali Leirsted www.vaulali.com
Vaulali Trialklubb www.vaulali.no 

For påmelding, ta kontakt med MA-Ungdom 
på mail: ma-ungdom@ma-norge.no eller 
tlf: 22956959.

VI SEES!!!

Første uken i juli sto MA-Ungdom igjen 
med stand på Skjærgårds Music & Mission 
festival på Risøya. Solen skinte om kapp 
med de mange titusentalls av ungdom-
mer som hadde tatt turen til det flotte 
arrangementet mellom Risør og 
Tvedestrand.

Kongress MA-Ungdom 16.-18. oktoberKongress MA-Ungdom 16.-18. oktober

 Klasse R 
1. Simon Veland Vaulali Trialklubb
2. Morten Melberg Vaulali Trialklubb
3. Morten Breimoen Flekkefjord Trialklubb
4. Jaran-Mat Gunvaldsen Grimstad Trialklubb
5. Kjetil Gulløy Sneltvedt Trialklubb
6. Kristoffer Eriksen Vaulali Trialklubb
7. Matias Grønlie Olsen Vaulali Trialklubb
8. Håkon Vik Ingvaldsen Gjerstad Trialklubb
9. Kai Antonsen Flekkefjord Trialklubb
10. Thomas Børresen Passpå klubben
11. Magnus Eikland Passpå klubben
12. Henrik Sørensen Grimstad Trialklubb
13. Tor Bakken Passpå klubben
14. Ivar Haugvaldstad Vaulali Trialklubb
15. William Løyning Flekkefjord Trialklubb
16. Mathias Hov Eikeland Gjerstad Trialklubb
17. Einar Grønlie Olsen Vaulali Trialklubb
18. Eivind Tønnesen Grimstad Trialklubb
19. Fitsum Solomon Vaulali Trialklubb
20. John Olav Tønnesen Grimstad Trialklubb
21. Martin Antonsen Flekkefjord Trialklubb

 Klasse KR 
 Marte Vea Huseby Vaulali Trialklubb
 Målfrid Soppeland Vaulali Trialklubb
 Oda Sletta Gjerstad Trialklubb
 Maritha Christensen Gjerstad Trialklubb

 Klasse MR 
 Jone Haugvaldstad Vaulali Trialklubb
 Sebastian Strand Vaulali Trialklubb
 Sander Hovland Vaulali Trialklubb
 Steinar Voll Vaulali Trialklubb
 Petter Voll Vaulali Trialklubb
 Vilde Ivers Stangeland Vaulali Trialklubb
 David Knudsen  Vaulali Trialklubb
 Simon Knudsen Vaulali Trialklubb
 Huldeborg Barkbved Vaulali Trialklubb
 Lars Ødesneltvedt Sneltvedt Trialklubb
 Marius VelandIversen Vaulali Trialklubb
 Espen Follaug Sneltvedt Trialklubb
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Stranda-jubileum

Artikkelen er et utdrag hentet fra jubileums-
heftet som hadde Harald Lied som redaktør, 
samt Ivar Berge og Svein Lunde som med-
arbeidere.

Kjernesak
MA-avdelinga på Stranda blir drive av styret 
og nokre undernenmder som til dømes ung-
domsnemnda. Avdelinga tilbyr medlemmene 
sine ein del tenester og aktivitetar. 
 For å markere laget si kjernesak, fråhald 
frå bruk av alkohol, har laget mellom anna 
skipa til demonstrasjonar av alkoholfrie 
drinkar. Avdelinga har også fått hit til Stranda  
ein demonstrasjonsbil utstyrt med alkolås. 
Publikum fekk høve til å erfare korleis ein 
alkolås verka. Tidleg i den siste tjuefemårspe-
rioden arrangerte MA-avdelinga på Stranda 
fleire billøp. I mange år har laget selt MA-lodd 
for å styrke organisasjonen sin økonomi. 
 Laget organiserer kvar haust bilane til 
medlemmene. Laget har stått for teljingar av 
refleksbruk i til dømes Stranda sentrum og 
også delt ut refleksar til skuleelevar.
 Dei siste åra har MA-avdelinga på Stranda 
skipa til førjulsfestar med program og god mat 
for medlemmene sine. På nokre av desse fes-
tane har MA stått bak kåring av årets sjåfør. 
Denne prisen har vorte tildelt ein sjåfør som 
har utmerka seg for arbeid innanfor trafikk i 
lengre tid. 

Osen camping
Campingnemnda og styret i 
lokallaget fekk i 1963 i stand ein 
leigeavtale for tomt til ein camping-
plass på Stranda. I første omgang vart 
sju mindre hytter og sanitæranlegg 
bygde. Seinare vart to større hytter 
bygde og campingplassen var ein 
suksess med mange fornøgde gjester.
 Etterkvart byrja den daglege drifta av 
campingplassen å bli ei merkbar belastning 
for laget. Det gav som resultat at det vart 
vanskeleg å finne drivarar av campingplassen, 
og tankar om å selje Osen camping kom på 
dagsordenen. I 2002 vart Osen camping seld 
for 600 000 kroner. For styret i lokallaget vart 
dette ei merkbar lette. Den store pengesummen 
som laget fekk i høve salet av campingplassen, 
vert disponert av styret i lokal-avdelinga. Det 
er i stor semje om at pengane skal nyttast til 
tiltak som samsvarer med MA sin ide, fremjing 
av avholdssaka. Til no har 100.000 kroner vorte 
utdelte som tilskot til trialbana på Furset og 
anna føremål.

Bolten
MA si ungdomsgruppe på Stranda går under 
namnet ”Bolten”. Ungdomsgruppa vart stifta 
i 1974 og har vore i gong samanhengande 
heile tida frå stiftingsdagen fram til no. Ein 
kan berre lure på kor mange ungdommar som 
har vore innom klubben. I enkelte år har 
aktiviteten vore mindre, men så har han tatt 

seg 
opp att. Medlems-
talet har heile tida lege mellom 30 og 40.
 Dei første åra hadde klubben møta sine 
på Skihytta som no heiter Hevsdalsheimen. 
Etter kvart fekk Bolten flytte inn i Olaløa på 
Ringstad og dreiv innandørs aktivitetar der, 
mellom anna med stell av syklar, mopedar og 
motorsyklar. Etter 12 år i Olaløa fekk klubben 
flytte over i kjellaren til Olahuset, og der held 
Bolten til no. I den seinare tid har 
hovudaktiviteten til medlemmene i Bolten 
vore ymse slags spel.

Landsmøtet 1988
På landsmøtet i Skien i 1986 var det tydeleg 
at folk ønskte seg til ”vestlege fjordstrøk” på 
neste landsmøte. Møre og Romsdal distrikts-
lag tok i mot utfordringa. Etter ei samla vur-
dering kom distriktslaget fram til at Stranda 
peika seg naturleg ut som  landsmøtestad. 
Spørsmålet om vi ville ta på oss oppgåva som 
arrangør saman med distriktslaget, vart drøfta 
først i styret, og så på medlemsmøtet på 
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Noen glimt og minner fra mangfoldige aktiviteter i Stranda avdeling.

MAs lokalavdelinger er ofte flinke til å markere sine jubileer. I vinter 
var det MA-avdelingen på Stranda i Sogn og Fjordane som markerte at 
det var 50 år siden stiftelsen. I forbindelse med feiringen ble det gitt 
ut et fyldig jubileumshefte som både skulle fortelle og bevare histo-
rien til det aktive lokallaget med spesiell vekt på høydepunkter i det 
siste kvarte århundret.
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Automatisk måling av snittfart
Landets første 
strekninger med 
automatisk måling 
av gjennomsnittsfart 
er åpnet. Først ute 
var åtte km av E18 i 
Telemark og en fire km 
lang målestrekning på 
E6 nord i Gudbrands-
dalen.  

Utstyr for gjennom-
snittsmåling kan settes opp 
på strekninger der mange 
blir drepte eller hardt skadd 
i ulykker, og der farten er 
høy i forhold til fartsgrensen. 
Systemet har skapt debatt om 
blant annet personvern, mens 
vandaler møtte det tiltaket 
med regelrett hærverk da det 
var nyinstallert.

Tre ganger
Systemet består av to 
fotobokser, som ser ganske 
vanlige ut. De registrerer 
bilens fart, og regner deretter 
ut gjennomsnittsfarten mel-
lom boksene. I tillegg virker 
hver av boksene som helt 
vanlige fartsbokser! Det vil si 
at du vil bli tatt for fartsover-
tredelse dersom du kjører for 
fort forbi hver av boksene 
også. Altså hjelper det ikke å 
kjøre sakte eller ta en stopp 
midt imellom boksene for å 
senke gjennomsnittet. Det er 
tre muligheter for å bli tatt 
i synden.  Statens vegvesen 
opplyser imidlertid at det ikke vil akkumulere 
seg til tre fartsbøter hvis man kjører maksi-
malt ulovlig…
Alle biler blir fotografert når de passerer 
boksene, og foto av dem som overholder 
fartsgrensen blir automatisk slettet. Det 
finnes ingen sikkerhetskopi av fotoene. 
Er gjennomsnittsfarten for høy blir bildet 
overført til Statens vegvesens datasystem og 
samtidig slettet fra fotoboksen. Har du kjørt 
for fort kan du se et lysblink i et eget signal 
som er plassert ca 50 m etter siste boks. 

Personvernet ivaretatt
– Vi har lagt inn sikkerhetsmarginer i 
fartsmålingen for å unngå feil. Jeg vil sam-
tidig påpeke at systemet ikke er internettba-

sert og det er derfor ikke mulig å hacke seg 
inn eller å overføre datavirus til systemet, 
forteller Finn Harald Amundsen i Vegdirek-
toratet.
 Amundsen understreker at det har vært 
og er god dialog med Datatilsynet:
– Vi har oversendt all relevant dokumen-
tasjon og rettet oss etter tilsynets krav og 
ønsker når det gjelder innretting av systemet 
Systemet for fartsmåling og sletting av foto 
kvalitetssikres av Justervesenet. Foto av fører 
som bryter fartsgrensen blir overført kryptert 
til Statens vegvesen der sertifisert personell 
sjekker bildene og finner adresse til eier av 
kjøretøyet før alle opplysningene overføres 
til Politiet.
– Vi oppbevarer ingen kopier av bildene i 
Statens vegvesen, sier Amundsen.

Vestborg i september. Eit positivt medlems-
møte sa ja til å vere med å arrangere MA sitt 
landsmøte 1988 på Stranda.
 Dette vedtaket kom til å prege avdelinga 
sitt arbeid i den neste perioden. For å få til 
dette arrangementet vart det oppretta ein 
hovudkomite og 8 underkomitear.
 Det må vere rett å påstå at dette 
landsmøtearrangementet er eit høgdepunkt 
i historia til MA Stranda. Mange personar 
utanom komiteane deltok i arbeidet med 
avviklinga av landsmøtet. I årsmeldinga for 
1988 står dette å lese om arrangementet:
- Den samla innsatsen var med og gjorde at 
arrangementet vart svært vellukka på alle 
hald. Dei som kom til bygda, fekk med seg 
mange gode inntrykk heim etter det vi kunne 
registrere. Vi håper at den positive omtalen 
vi fekk i media, kan ha ei positiv betydning 
for arbeidet vi driv. Over 400 personar var 
med på landsmøtet som var lagt opp på ein 
familevennleg måte.

Frå lokallag til landstopp
Skal ein organisasjon på lokal-, distrikts- 
eller landsplan fungere, må einskildpersonar 
vere viljuge til å ta på seg dei oppgåvene 
som krev svært mykje både tid og energi. Når 
Stranda lokallag av MA rundar år, er det grunn 
til å takke mange trufaste tillitspersonar. Mel-
lom dei må Olav Solheim stå sentralt, ikkje 
minst fordi han på ein god måte også har 
representert lokallaget heilt på toppnivå 
i organisasjonen. 
 Det må også vere rett å nemne Jostein 
Nikolaisen og Charles Myren spesielt for deira 
store innsats for MA-avdelinga på Stranda. 
Charles har hatt Bolten som sitt satsings-
område. Med sin idealisme og pågangsmot 
for MA- arbeidet har Jostein vore ein sterk 
pådrivar for drifta av avdelinga. Jostein er 
leiar for avdelinga i jubileumsåret.



MA-kryssord 3-2009

Navn:   Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2009:

Håkon Almelid, 6120 Folkestad
Liv Gjelsvik, 5913 Eikangervåg   
Oddvar Pedersen, 9943 Myklebostad

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 31. oktober 2009
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MA avholder sine landsmøter hvert annet år. I fjor – 
2008 – var det Molde som var møteplassen. Der ble 
det besluttet at Haugesund skal være vertskap i 2010. 
Planleggingen er allerede godt i gang.

Tidspunktet som delegater, ledsagere og andre interesserte kan merke 
av i kalenderen allerede nå er fredag 11. og lørdag 12. juni. Møtet
 begynner tidlig på fredagen, så det legges opp til ankomst og regi-
strering allerede på ettermiddagen og kvelden 10. juni.

Tradisjon og hygge
Landsmøtehotellet denne gangen blir Rica Maritim Hotel, som ligger 
midt i Haugesund. Her er det lagt opp både til at landsmøtedeltakerne 
kan bo og at så vel landsmøteforhandlingene som landsmøtefesten skal 
finne sted.
 Tradisjonen tro vil det også bli en utflukt til severdigheter i 
området. For i tillegg til det formelle, er jo landsmøtet en hyggelig og 
kjærkommen sosial samling mellom MA-medlemmer og tillitsvalgte. 
Vertskapet for landsmøtet er Haugaland avdeling.

MA-landsmøtet 2010 -  Haugesund 11. – 12. juni



MA-kalenderen 
2010

NM i Trafikkløp

MA følger opp suksessen fra de 
siste par årene og har igjen lagd 
en kalender. Nå begynner salget av 
2010-utgaven.

Kalenderen inneholder forskjellige norske 
billedmotiver for hver måned. Overskuddet 
fra salget av kalenderen vil gå til MA-prosjekter 
for trafikksikkerhet, som setter fokus på 
”rusfri trafikk og livsstil”.
 Kalenderen tilbys MA-medlemmer og 
andre kjøpere ved at de blir kontaktet pr 
telefon fra slutten av august. Prisen er 365 
kroner. 

Lørdag 26. september er det atter et 
år duket for MAs finale i Trafikkløp. 
Her skal Norgesmesteren kåres. 

Trafikkløp er MAs bidrag til norsk bilsport. 
Det tradisjonsrike bilsportsarrangermentet 
har offisiell status som nasjonalt mesterskap. 
Feltet av deltakere har gjennom andre løp i 
sesongen kvalifisert seg til kampen om tit-
telen, som skal utkjempes i Trysil. 

MAs konkurranse 
Denne typen konkurranser har lang historie 
og vært en viktig del av MAs profil. Det er 
ikke snakk om hastighet og tidtaking. Her 
kan du bare stille opp med hverdagsbilen, 
slik den er, og konkurrere både i trafikkteori 
og praktiske kjøreferdighet. 
 Trysil-Knut Hotell vil være base for løpet, 
der så vel sekretariat som løpsarrangementer, 
overnatting, bevertning og premieutdelings-
fest vil finne sted.
 Det er den lokale MA-avdelingen i Trysil 
som sammen med MAs ivrige Trafikkløps-
komitè står bak årets NM. For det er et 
stort apparat som skal til av dommere, 
postmannskaper og andre frivillige, slik at 
deltakerne får en spennende dyst.
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Vi trekker ut tre vinnere 
med riktige løsninger, som 
hver får tilsendt 4 lodd i MAs 
landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2009:

Håkon Almelid, 6120 Folkestad
Liv Gjelsvik, 5913 Eikangervåg   
Oddvar Pedersen, 9943 Myklebostad

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:
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Benytt sjansen!
MA-lotteriet:

MA-lotteriet 2008/2009 er fortsatt 
i gang helt frem til oktober. Hoved-
gevinstene er som vanlig biler. I 
tillegg er det mulig å vinne mye an-
net blant tusenvis av gevinster, 
for eksempel en reise til en verdi 
av 30 000 kroner. Fra 1. oktober 
starter nytt lotteri; MA-lotteriet 
2009/2010.

Overskuddet fra lotteriet gir et godt bidrag til 
MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er fortsatt
30 kroner. Det er også mulig å abonnere måned-
lig på det antall lodd du selv ønsker. Faste 
loddabonnenter samler ”poeng”, og opparbeider 
seg etter hvert muligheten for å velge gaver, 
uavhengig av gevinstene de vinner.

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

Skattefrie gaver
MA er godkjent som en organ-
isasjon som kan motta gaver, der 
giveren har rett til skattefradrag 
for gaven. Dermed gis en fordel til 
dem som ønsker å bidra med støtte 
til MA. 

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skatte-
fradrag. Den øvre grense for fradrag er 12 000 
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis ikke 
skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå til MAs 
prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid. 
For at giveren skal kunne trekke fra på skatten,
må MA ha navn og adresse, samt giverens

fødselsnummer (11 siffer) dersom det er en
person, eller giverens organisasjonsnummer
dersom det er et foretak.
 Henvendelser og spørsmål om skattefrie 
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet, 
telefon 22 95 69 57 eller e-postadressen 
ma@ma-norge.no.



Tips til Motorføreren
Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips om stoff til bladet. Dersom 
du har noe interessant å melde fra organisasjonen eller forslag til andre 
notiser og artikler, vil vi gjerne høre om det.

Det skjer mye spennende i MA og på bil- og trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere å bruke 
enten i Motorføreren eller på MAs nettsider – www.ma-norge.no. Ring, send en e-post eller et brev.
     Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må dette avtales på forhånd på grunn av planlegging og 
plassbegrensninger. Vi kan ikke love at alt kommer med, men ser frem til mange spennende saker.

Redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62. 
E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no. 
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”. 




