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Rus, fart og beltebruk. det er de tre viktigste årsakene 
til skader og død i trafikken. Arbeidet for trafikksikkerhet 
har spesielt fokus på disse faktorene.

i et land med store avstander foregår det mye skole-
skyssing. vi ønsker alle at skolebussene skal gi våre barn 
den størst mulige sikkerheten.

vi må anta – og håpe - at skolebussene holder seg til 
fartsgrensene og sjelden utsetter sin dyrebare last for 
fare på grunn av høy hastighet. Altså skulle en av tre 
faktorer være under kontroll.

Skulle uhellet likevel være ute, er det behov for sikring 
av passasjerene. det burde være selvsagt at alle må ha 
sitteplass og sikkerhetsbelte. Etter en tids forarbeid har 
regjeringen nå foreslått en lovendring som påbyr både 
sitteplass og bilbelte for alle på skolebussene. bra! 
dette har MA støttet og gått inn for. Tiltak settes altså 
inn mot den andre av ulykkesfaktorene.

Men hvor blir det viktige, tredje tiltaket av? Hvor blir 
det av den nasjonale lovgivningen om alkolås i alle 
norske skolebusser? Andre land har dette på plass 
allerede. vi vet at enkelte fylkeskommuner vil stille 
krav om dette i sine anbudsrunder. MA mener likevel 
at kampen mot rus på veien ikke kan gjøres til et 
lokalpolitisk spørsmål. Også i Norge må de sentrale 
myndighetene snarlig ta tak i problemstillingen. 
dette er for viktig til at kommunegrenser skal bestemme 
om den tredje av ulykkesfaktorene kan avverges med 
alkolås.

Hvor tålmodige skal vi være? Hvor lang tid skal det gå 
før dette effektive middelet tas i bruk?

Terje Tørring 
Direktør

Aldri mer

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

brå død. Plutselig og brutalt. Uskyldige ofre. En uforholdsmessig stor andel unge 

liv går tapt. En hel nasjon er rammet. Familier og lokalsamfunn i sorg. 

i sommer ble Norge offer for en tragedie. i løpet av et par timer ble vi hensatt til 

sjokk over en ubegripelig hendelse. Norge ble samlet i en felles sorg. Og vi ble 

enige om ”aldri mer”. 

brå død. Plutselig og brutalt. Uskyldige ofre. En uforholdsmessig stor andel unge 

liv går tapt. En nasjon er rammet. Familier og lokalsamfunn i sorg. 

Hvert år dør mer enn to hundre mennesker på norske veier. Så å si hver eneste dag 

blir noen drept eller alvorlig skadet, altfor mange av dem i ung alder. Slikt gjør 

inntrykk. i trafikksikkerhetsarbeidet er man enige om ”nullvisjonen”.

det er selvsagt umulig å sammenligne en ubegripelig tragedie, en planlagt draps-

dåd av en enkeltperson med den nærmest statistiske lovmessigheten i at vi hvert 

år, dag for dag, mister så altfor mange liv på veien.

 Men nettopp fordi trafikkdøden blir så ”alminnelig” og nærmest naturlig, kan 

det virke nærliggende å tenke på de følelsene som har kommet frem i sommer når 

det umistelige går tapt: Medfølelse, fellesskap og protest mot det som skjedde.

 dette manifesterte seg blant annet i ukers samling ved enorme blomsterhav.  

i forhold virker det kanskje unnselig med noen blomster og lys i en veikant der en 

trafikkulykke har skjedd, men smerten og savnet bak slike stadige hendelser er det 

ikke mulig å måle. det har bare blitt så alminnelig at trafikken krever sine ofre.

 Juli-tragedien gjorde at vi som nasjon samlet oss om verdier som mer demo-

krati, åpenhet og humanitet. La oss ta med oss denne følelsen av felles verdier ut 

på veien med fokus på mer trafikksikkerhet og mer hensyn til hverandre på veien. 

Rett og slett mer humanitet, som er et velkjent begrep fra MAs historie når det 

gjelder holdning til atferd i trafikken.

Hans-Erik Hansen

Redaktør

Ett steg unna
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TEMA

Oslo 22. juli 2011

dette var innledningen til de mørke timene 

som har skrevet seg inn i norsk historie og vår 

alles bevissthet, uansett hvor man befant seg. 

det var åpenbart at braket ikke var noe 

sommerlig tordenskrall. da vi kikket ut fra 

kontorene i dronningens gate, kom folk ut 

på gaten og så nordover hvor lyden hadde 

kommet fra. i løpet av få minutter dukket det 

opp nyheter på internett om en eksplosjon.  Å 

dømme etter kraften i drønnet var det ikke tvil 

om at dette var meget alvorlig. Stedet skulle 

være Regjeringskvartalet knapt fem hundre 

meter unna oss. MAs redaktør gikk raskt i den 

retningen.

i gatene var det en strøm av folk i motsatt 

retning. ingen panikk, men de var åpenbart 

oppspilte og mange snakket i mobiltelefonene 

sine. Allerede halvveis fremme lå butikk vinduer 

pulverisert ut på fortauene. Og jo nærmere man 

kom, jo mer glass var splintret. På Stortorvet 

foran domkirken og i sidegatene gikk folk 

fortsatt langs husveggene, selv om det hang 

livsfarlige glassrester i rutene over hodet på 

dem. Over alt kunne man høre kimingen av 

tyverialarmene som var utløst. Sirener i det 

fjerne.

det hadde gått bare 10 minutter fra eksplos-

jonen klokken 15.26. Trafikk gikk fortsatt, til-

synelatende normalt. Trikken og bilene fant sin 

vei i grensen, forbi krysset til grubbegata som 

går inn til Regjeringskvartalet og høyblokken. 

inne i denne gaten var det stillere og færre 

mennesker. Et halvt hundre meter unna kunne 

vi se røyken sive ut fra departementskontorene 

ved Einar gerhardsens plass. i luften lå en lukt 

som av krutt, som tydet på at dette ikke hadde 

vært noen arbeidsulykke med gasseksplosjon. 

Fra der vi sto kunne vi ikke se høyblokken, og 

gjennom det grå støvet og røyken syntes bare 

se en håndfull mennesker på det stille åstedet. 

Forbausende nok ingen sårete å se, men så 

begynte de første ambulansene å komme. En 

politimann ville nå ha gaten tømt: det hadde 

vært en bombe, og kanskje kunne det være 

flere! Et kvarter ett
er anslaget var det selvsagt 

fortsatt en forvirrende situasjon. ganske snart 

fikk vi alle den uhyggelige sannheten.

Det var blitt fredag ettermiddag. Klokken hadde tikket forbi vanlig arbeidstid i det sommerstille 

Oslo.  På det nye MA-kontoret i sentrum var det likevel fortsatt aktivitet. Plutselig dundret det i et 

kraftig smell. Vinduene som sto halvåpne i varmen, slamret så hardt frem og tilbake at de truet med 

å falle ut av hengslene i et lufttrykk vi også kunne kjenne på kroppen.
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TEMA

Regjeringskvartalet, Grubbegaten, 22. juli klokken 15.42

Stortorget foran Glasmagasinet, klokken 16.05

Regjeringskvartalet, Grubbegaten, 23. juli

Universitetsplassen etter ett-minutts stillhet, 25. juli

Regjeringskvartalet, Grubbegaten, 22. juli klokken 15.44

Regjeringskvartalet, Grubbegaten, 23. juli

Ved Utøya

Rådhusplassen i Oslo, 25. juli
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i sommer ble MAs utspill sentralt i en bred 
medieomtale over hele landet.
- Fyll og fart, ofte i kombinasjon, er de 
viktigste årsakene til at det skjer altfor mange 
alvorlige småbåtulykker. dette er det samme 
som i veitrafikken. MA etterlyser en promille-
grense som er lik på sjøen som på veien; altså 
0,2, sier Terje Tørring, direktør i MA.
- En slik grense ble innført i Sverige i fjor. det 
er uheldig at sjøfartsnasjonen Norge havner i 
bakleksen på dette området.

Fri flyt, farlig farvann
i dag er promillegrensen 0,8 for småbåter, 
det vil si båter under 15 meters lengde. Over 
denne størrelsen er grensen 0,2, som for 
skipsfarten for øvrig. 
- Men 0,8 for småbåter er så høyt at det helt 
åpenbart påvirker evnen til å føre båter. innen 
veitrafikken viser undersøkelser at selv 0,2 
påvirker erfarne sjåfører, mener Tørring.
 MA peker på at båtene blir stadig større 
og med større fartspotensial. Selv med et visst 
krav til båtføreropplæring er det nok også de 

færreste som får tilstrekkelig ”fartstid” til å 
tilegne seg godt sjømannskap i hektiske som-
meruker.
- dette er uforenelig med å kjøre i ruspåvirket 
tilstand. Altfor mange båtførere skaper derfor 
farlige situasjoner og alvorlige ulykker for seg 
selv og andre. ikke minst for sjøens ”myke 
trafikanter”, som saktegående båter, padlere 
og de som vil ta seg en svømmetur, sier 
 Tørring.

Bedre sikkerhet
Akkurat som på veien viser det seg at 1 av 
3 som mister livet i båtulykker i Norge har 
 drukket alkohol.
 For å bedre sikkerheten på sjøen ble det 
i fjor innført et nytt krav til båtførerbevis 
for småbåtførere. dette er positivt. Men MA 
krever at i tråd med dette skjerpete fokuset 
på sikkerhet til sjøs, må det også skje en tids-
messig tilpasning av promillegrensen til 0,2.

ORgANiSASJON

MA har lenge tatt til orde for at 
promillegrensen på sjøen skal 
være den samme som på veien: 
0,2. Dessverre har vi denne som-
meren sett flere alvorlige båt-
ulykker, der alkohol og høy fart 
ser ut til å være årsakene. Dette 
har aktualisert et krav om skjerpet 
kontroll med fyll på fjorden.

MA: Samme promillegrense på veien og sjøen

Terje Tørring, direktør i MA.
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ORgANiSASJON

- i tillegg må politiet også få ressurser til å 
gjennomføre tilstrekkelig med promillekon-
troller på sjøen som på veien, mener Tørring.

Støtte
MAs syn har fått medhold fra mange. blant 
annet hadde Agderposten et oppslag om 
MAs utspill midt i juli om at regiondirektøren 
i kyst verket Midt-Norge støtter MA i at 
promille grensen til sjøs bør senkes.
 Regiondirektør Harald Tronstad har til 

NRk sagt at det er på høy tid med en regel-
endring for å redusere båtulykkene som 
skyldes promille kjøring. Regiondirektøren vil 
gå drastisk til verks, ikke bare når det gjelder 
promille grensen. Han mener det ikke er tvil 
om at et strengere regelverk vil vise seg i et 
redusert antall båtulykker i Norge. 
- Man burde kople båtkjøring til bilkjøring, 
slik at hvis man kjører i fylla med båt, så 
mister man også retten til å kjøre bil, sier 
Tronstad, som understreker at dette er hans 

personlige mening, og ikke kystverkets. 

Bøtlegging
Fra det sommerlige Sørlandet kunne Agder-
posten for øvrig også bringe nyheten om at 
politibåtene på Sørlandet inntil begynnelsen 
av august hadde kontrollert 1150 båter i som-
mer. Hver femte av disse hadde blitt bøtelagt 
eller politianmeldt.
– det er på mange måter som forven-
tet, men samtidig er det snakk om >>



ORgANiSASJON

ganske høye tall, uttalte leder for båttjen-
esten i Agder politidistrikt, Ove Austenaa, til 
Agderposten.
- At 20 % av båtførerne som kontrolleres får 
en reaksjon fra politiet viser to ting: for det 
første at polititjenestemennene er dyktige 
og har god teft, men det viser også at det 
fremdeles er mye grums på sjøen, 
i alt var 215 ilagt forenklede forelegg eller 

blitt politianmeldt. de aller fleste reaksjonene 
skyldes høy fart nær land eller nær badende, 
fyllekjøring, villmannskjøring, vannscooter og 
manglende redningsvest. 
Austenaa sier til Agderposten:
– det er nok snakk om relativt store mørke-
tall, men samtidig viser det høye antallet 
kontrollerte fartøyer at det ikke er fritt frem 
på sjøen. Sjansen for å bli kontrollert av 

politiet er nokså stor. det til tross for at vi 
har hatt en redusert innsats i år i forhold til 
tidligere år.
 Austenaa påpeker at politiet har relativt 
høy terskel for å gripe inn, og utelukkende 
reagerer på klare overtredelser. For mindre 
forseelser blir det som regel reagert med 
tilsnakk.

>>
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ORgANiSASJON

Frihet eller ansvar
En meningsmåling fra Sørlandet som Synovate 
har gjennomført viser at omtrent 80 % synes 
man bør la være å drikke alkohol når man 
kjører fritidsbåt. Så å si alle mener at man ikke 
skal drikke når man kjører bil, så det er altså 
en mer liberal holdning til båt og rus.
 blant båtfolket har det nok likevel skjedd 
en dreining mot mer restriktiv holdning, men 

fortsatt føles et dilemma mellom opplev-
elsen av det frie livet på sjøen og spørsmålet 
om skjerpet lovgivning. i båtavisa (www.
baatavisa.no) skriver for eksempel ansvarlig 
redaktør Marianne Henriksen i sin augustleder 
om ”Når idyllen blir dødelig”: Hva er det som 
gjør at du og jeg setter oss i en personbil, og 
med selvfølgelighet spenner setebeltet? Men 
 setter vi oss ned i et sete på en buss så hører 

setebeltet med til sjeldenhetene. Når vi hopper 
ombord i en båt legger vi flytevesten bort. 
det holder da å ha den ombord. vi drikker ikke 
alkohol og setter oss bak rattet i en bil. Men 
ombord i en båt er det annerledes. Hvorfor? 
Må vi virkelig ha lovgivning for å gjøre de rette 
valgene. kan vi ikke stille strengere krav til 
oss selv og til andre?
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MA og MAs direktør har fått mye medieomtale og kommet til med sitt syn i både 
papiraviser og på nettsider over hele landet. MAs varsku om at fyll og fart, ofte i 
kombinasjon, er de viktigste årsakene til at skjer altfor mange alvorlige småbåt-
ulykker, kom frem i minst 70 – 80 medier i sommer.
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dermed kan MAs mange tillitsvalgte og dele-
gater til landsmøtet allerede nå legge tids-
punktet inn i kalenderen for sine aktiviteter på 
forsommeren neste år. dette skal som vanlig bli 
spennende dager med interessante møter og 
hyggelig sosialt samvær!

Til Trøndelag
Landsmøtet i 2010 ble holdt i Haugesund. 
Allerede da ønsket den aktive avdelingen i 
Stjørdal å invitere til den store samlingen i 
2012. Og slik har det blitt.
 Stjørdals-avdelingen blir vertskap for 
landsmøtet. dette er en meget aktiv avdeling, 
som i tillegg til alltid å legge bredskulderen til 

de ”vanlige” MA-aktivitetene, kan vise til egen 
alkolåsbil, radiostasjon og prosjekter rettet mot 
skolebarn. For å nevne noe! det skal bli gode 
muligheter til å bli kjent med dem i omtaler 
frem mot neste sommer. 
 Arnhild Cadamarteri er leder for arrange-
mentskomiteen. Hun gleder seg til å vise hva 
stedet og omgivelsene har å by på. Plan-
leggingen av programmet er i god gang. dette 
skal vi komme behørig tilbake til etter hvert 
som landsmøtet nærmer seg.

Hotell på Hell
Rica Hell Hotel er valgt som landsmøtehotell. 
dette er et stort og komfortabelt hotell med 

møtefasiliteter for landsmøteforhandlingene. 
Hotellet ligger nært Stjørdal sentrum.
 Siden møtene begynner tidlig fredag 15. 
juni legges det opp til ankomst og registrering 
på ettermiddagen og kvelden torsdag 14. Etter 
møtene på fredag vil det tradisjonen tro bli 
en landsmøteutflukt på kvelden. Og etter at 
landsmøtet er formeldt avsluttet 16. juni, finner 
den store landsmøtemiddagen sted. det legges 
altså opp til at deltakerne reiser søndag 17. juni.
 Men fortsatt skal mye legges til rette og 
detaljene planlegges.

Lett adkomst
Stjørdal ligger sentralt plassert i Norge for dem 
som skal komme til landsmøtet. dersom du skal 
kjøre bil hit, er det gode veier fra alle himmel-
retninger. værnes lufthavn ligger kort vei unna 
for dem som vil fly. Og for eventuelle togrei-
sende er det like kort vei til stasjonen med det 
verdenskjente navnet Hell.

ORgANiSASJON

MA har sine landsmøter hvert annet år. Nå er vi inne i ”mellomåret”, 
men vi vil allerede nå varsle om at landsmøtet i 2012 vil finne sted 
15. – 16. juni i Stjørdal!

MAs landsmøte 2012
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vår organisasjon har på vår årlige Aksjon 
Møteplass spurt tilfeldige personer om de har 
sovnet eller vært nær ved å sovne bak rattet. 
Resultatet i år er omtrent det samme som 
tidligere: 6 % av kvinnene og 11 % av men-
nene sier at de har sovnet bak rattet. videre 
har 43 % kvinner og 58 % menn vært nær ved 
å sovne.

Litt variasjon
Fra år til annet er det noe varierende prosent-
tall når vi stiller disse spørsmålene. Poenget 
er at dette fenomenet har et stort omfang og 
representerer en betydelig sikkerhetsrisiko i 
trafikken.
 Trøtthet er medvirkende årsak til ca. 1/3 
av alvorlige møteulykker; disse noe uforklar-
lige ulykkene hvor man kommer over i feil 
kjørefelt og kolliderer med møtende kjøretøy.
 dette er et svært alvorlig trafikksikker-
hets problem på høyde med rusbruk i trafikken. 
det er ved forsøk også påvist at mangel på 
søvn over ett døgn, innebærer en svekket 
oppmerksomhet på nivå med 1 promille alko-
hol i blodet.
 MA har stor oppmerksomhet omkring 
bruk av alkohol og andre rusmidler i trafikken. 
Trafikk og rusbruk hører ikke sammen. På 
samme måte hører ikke trøtthet og bilkjøring 
sammen. Etter vegtrafikkloven (§21) er det 
klare krav om ikke å være sløvet på noen måte 
som bilfører.

Gjør noe
Oppfordringen er derfor:
• Å ha oppmerksomhet på din trøtthet under 
kjøring.
• Stoppe, sørge for mosjon og hvile – helst 
søvn.
• Spise lett kost, tilføre væske – helst vann.

Red. anm.: ivar Lads leserbrev er sendt til 
en lang rekke aviser og har kommet inn på 
debattsidene flere steder.

Rett som det er finner vi som 
overskrift ved trafikkuhell: 
“Sovna bak rattet”.
I løpet av sommeren er det alt 
blitt mange. Mange tilfeller blir 
det ikke avisnotiser av.

“Sovna bak rattet”

Av Ivar Lad

Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen, 
9. august 2011

Faksimile fra 
RB, 9. aug. 2011

Faksimile fra 
Hamar Dagblad, 11. august 2011

Faksimile fra Sogn Avis, 10. august 2011
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På Nes har lokalhistorikere og andre ressurspersoner gått

sammen om å dokumentere skuronnas utvikling, trinn for

trinn. Fremdeles lever det folk som behersker gammeldags

innhøsting av korn, og Hedmarksmuseet filmer nå de for-

skjellige prosessene, med bygdefolk i hovedrollene. Utvik-

lingen dokumenteres i detalj fra sigd og ljå og fram til

bygdas mest moderne skurtresker, som tar en hel diger

åker i et par glupske jafs.
RB, tirsdag 14. august 2001

Historisk film omskuronna

Det går i engelsk fotball for Ole Morten Bratberg. 21 åringen

fra Furnes har Manchester United som favorittlag. I løpet

av de siste tre-fire årene har Ole Morten reist hele åtte

ganger til England for å se favorittlaget. Hjemme er han en

av drivkreftene i Manchester Uniteds skandinaviske sup-

porterklubb. Ole Morten er ansvarlig for supporterklubbens

videoutleie og han formidler 138 videotitler til Manchester

United supportere i hele Norden.
RB, lørdag 10. august 1991

Helfrelst på «United»

Folk flest ser ikke på det å fullføre Geotex-mila som noen

stor prestasjon. Å løpe denne konkurransen uten å være i

stand til å se, er imidlertid litt av en bragd. Olai Myklebust

fra Brumunddal stod for denne fenomenale prestasjonen i

helgen. Han løp den en mil lange etappen godt ledsaget av

sin førerhund Tayo, og kom inn på den gode tiden 47,24.

Dette er forøvrig første gangen at en blind i distriktet har

fullført en løpskonkurransen i samarbeid med førerhund.
RB, tirsdag 11. august 1981

Løp Geotex-milamed førerhund

2001

1981
1991

ETTER 22. JULI: I den poli-
tiske debatten til daglig er de po-
litiske partiene motstandere,
men med slike hendelser som vi
nå har vært vitner til, så blir av-
standen mellom oss uvesentlig.
Tross alt så er vi enige om de vik-
tige sakene i vårt lille land. Når
det virkelig gjelder så samarbei-
der vi og stiller oss bak våre le-
dere. Et eksempel på dette er
samlingsregjeringen etter krigen
hvor Høyre og kommunistene
satt i samme regjering. Hele det
etablerte politiske miljøet i Norge
arbeider for demokrati og tole-
ranse. Når en slik tragedie ram-
mer regjeringskvartalet og våre
ungdommer som er på en som-
merleir, hvor nettopp demokrati
og toleranse er en viktig ingredi-
ens, da blir handlingen et direkte
angrep på de verdier som vi alle
setter så høyt.Hendelsene 22. juli er det mest al-

vorlige angrepet mot det Norske
demokratiet siden 2. verdenskrig.
Med dette som bakteppe blir det
viktig å pleie demokratiet. Vår
jobb som politikere er å synlig-
gjøre forskjellene i våre partipro-
gram for velgerne. Først når
forskjellene er tydelige, så kan de-
mokratiet fungere. Det blir i den
kommende valgkampen kre-
vende å endre fokus til skole, om-
sorg, veier og eiendomsskatt,
men det er det lokalvalg handler
om. Uten velgere fungerer ikke
demokratiet. Mitt håp for det
kommende valget er at vi skal
oppnå en god valgdeltakelse. Det
beste bidraget den enkelte kan
gjøre for å styrke demokratiet er:
følg med i valgkampen, gjør deg
opp en mening og stem på valg-
dagen!

Rune ØygardenLeder i Hedmark Høyre

Stemog støttdemokratiet

Vil ha
idrettslinje iRingsaker
Min interesse ble vekket ved
denne overskriften på side 3 i
Ringsaker Blad (RB) i dag, lørdag
08.08.2011.Meget positivt, var min reaksjon.
En flott måte å opprettholde av-
delingen av Ringsaker videregå-
ende skole (RVS) i Moelv.Dette er noe Moelv Idè og Næ-
ringsforum, spesielt ved Rolf
Bergsodden, har jobbet for i
mange år.Vi har en liten avdeling av RVS,
nemlig tømrerlinjen, i Moelv i
dag. I følge rykter ønsker man
denne linjen nedlagt, noe som i
seg selv virker veldig ufornuftig
på meg.
Ringsaker kan absolutt trenge
en idrettslinje. I Moelv ligger alt
til rette for opprettelse av en slik
linje. Her har vi allerede lokaler.
Vi har Ringsakers flotteste
idrettsanlegg (som gjerne kan
brukes mer) liggende som nær-
meste nabo. For å nevne noe:
Limtrehallen, Moelvhallen, fot-
ballbane, flott friidrettsanlegg,
Moskogen, Mjøsa og kort vei til
fjells for videre anlegg osv.Men hva leser jeg så videre i RB
i dag? I forbindelse med videre-
utviklingen av RVS i Brumund-
dal, skal det onsdag 10.08.2011
avholdes et møte vedrørende
dette med politikere og repre-
sentanter fra skolen. Dessuten
er Brumunddal Fotball, Bru-
munddal Alpin, Veldre Friidrett,
Veldre Håndball, Furnes Hånd-
ball, Mjøsski, Brumunddal Ten-
nisklubb og Brumunddal
Innebandyklubb invitert til
møtet.
Hva med tilsvarende lag og for-
eninger i Moelv og nordre Ring-
saker? Hvorfor er disse ikke
invitert? Det vil jeg gjerne ha
svar på.
Ringsaker har to byer, Brumund-
dal og Moelv. Jeg har ikke pro-
blemer med å forstå at
Brumunddal har langt flere inn-
byggere enn Moelv og derfor har
et større potensiale.Men dersom Ringsaker kom-
mune ønsker å ha to byer, må
den legge til rette for vekst i
begge byene, altså også i Moelv.
Her har kommunen en flott an-
ledning til å gjøre det, og det til
langt lavere kostnader enn å
bygge på RVS i Brumunddal.Det må være lov å bruke fornuft
i kommunen vår!Mitt innlegg er ikke ment som
sutring. Jeg ser etterhvert på
meg selv som en ringsaksokning
som bor i Moelv. Men noen
ganger måman kunne bruke for-
nuften.

AnneBergKristiansen

ARBEIDSMARKEDET: Re-
gjeringen har gjort gode grep for
at flere skal få muligheten i ar-
beidslivet. Men disse reformene
har liten verdi hvis ikke det føl-
ges opp med flere tiltaksplasser.Det har vært fornuftig å innføre

arbeidsevnevurderinger og ar-
beidsavklaringspenger som en
ny metodikk og ny ytelse i NAV-
systemet. Dette er reformer som
fokuserer på muligheter og som
blant annet skal få personer ned-
satt arbeidsevne raskere tilbake
i arbeid. Men et godt rammeverk
trenger også et innhold i form av
tilstrekkelig med tilbud, og her
står mye igjen.

Nye tall fra NAV viser at i første
halvår var det i snitt 60.000 per-
soner med nedsatt arbeidsevne
som var i et arbeidsmarkedstil-
tak. De samme tallene viser at
det totalt er 218.000 personer
med nedsatt arbeidsevne. At til-
taksnivået er kraftig underdi-
mensjonert i forhold til
behovene er blitt påpekt av
blant annet assisterende ar-
beids- og velferdsdirektør Yng-

var Åsholt, som etterlyser en
kraftig opptrappingsplan i ar-
beidsmarkedstiltak. At Nav-le-
delsen går ut på denne måten
vitner om at vi nå har et mer ro-
bust Nav, som sammen med et
faglig oppegående attføringsap-
parat kan gi flere personer nye
muligheter i arbeidslivet. Da må
regjeringen i neste års statsbud-
sjett gjøre det motsatte av i år,
hvor den kuttet tiltaksplasser
for denne gruppen.

Statsråd Hanne Bjurstrøm har
gjentatte ganger hevdet at det
ikke bare handler om antall til-
taksplasser, men også om mer
inkluderende arbeidsgivere som
bør ansette flere av dem som
står utenfor arbeidslivet. Muli-
gens har hun noe rett i dette,
men samtidig ser vi i attførings-
bedriftene hver dag et privat
næringsliv som i stor grad åpner
dørene både i forhold til å tilby
praksisplasser og ansettelse.
Næringslivet tar ofte sosialt an-
svar og ansetter personer som
har vært på attføring når man
har trygghet for at arbeidstake-
ren fungerer i jobben. Attfø-

ringsapparatet fungerer som et
bindeledd som kan følge opp
både arbeidstaker og arbeidsgi-
ver for å gjøre denne prosessen
mer smidig.

Mange av de som har vært lenge
utenfor arbeidslivet har omfat-
tende utfordringer knyttet til for
eksempel psykisk og fysisk helse,
lese- og skrivevansker, rus mm.
Dette er utfordringer som må
tas tak i, og mange trenger der-
for hjelp for å få bygget sin bru til
arbeidslivet. NAV og attførings-
apparatet kan ikke gjøre hele
denne jobben alene, heller ikke
næringslivet. Denne brua må
bygges fra begge sider, og så er
det personen selv som har et an-
svar for å ta de nødvendige ste-
gene over. En større satsing på
tiltaksplasser handler derfor
også om å gi enda flere arbeids-
takere og arbeidsgivere større
trygghet på denne vegen.Per Christian Langset, Infor-
masjonssjef iAttføringsbedrif-
tene i NHO

Viharstortbehovfortiltaksplasser

TILTAKSPLASSER: NAV og attføringsapparatet kan ikke gjøre jobben alene. Det trengs samar-

beid.

ANSVAR: Rett som det er
finner vi som overskrift ved tra-
fikkuhell: “Sovna bak rattet”.
I løpet av sommeren er det alt
blitt mange. Mange tilfelle blir det
ikke avisnotis av.

Vår organisasjon har på våre år-
lige aksjoner spurt tilfeldige per-
soner om de har sovnet eller vært
nær ved å sovne bak rattet. Re-
sultatet i år er på lag det samme
som før. 6 % kvinner og 11 %
menn har sovnet bak rattet. 43 %
kvinner og 58 % menn har vært
nær ved sovne. Fra år til annet er
det noe varierende prosenttall.
Poenget er at dette fenomenet
har et stort omfang og represen-
terer en betydelig sikkerhetsfak-
tor i trafikken.Trøtthet er medvirkende årsak til

ca. 1/3 av alvorlige møteulykker;
disse noe uforklarlige ulykkene

«Sovnabakrattet»

hvor man kommer over i feil kjø-
refelt og kolliderer med møtende
kjøretøy.
Dette er et svært alvorlig trafikk-
sikkerhetsproblem på høyde med
rusbruk i trafikken. Det er da og
påvist ved forsøk at mangel på
søvn over på lag ett døgn, inne-

bærer en svekket oppmerksom-
het på nivå med 1 promille alko-
hol i blodet.MA har stor oppmerksomhet om-

kring bruk av alkohol og andre
rusmidler i trafikken. Trafikk og
rusbruk hører ikke sammen. På
samme måte hører ikke trøtthet

og bilkjøring sammen. Etter veg-
trafikkloven (§21) er det klare
krav om ikke å være sløvet på
noen måte som bilfører.Oppfordringen er derfor:• Å ha oppmerksomhet på

din trøtthet under kjøring.• Stoppe, sørge for mosjon og

hvile-helst søvn.• Spise lett kost, tilføre
væske – helst vann.

Ivar Lad
MA- Rusfri trafikk og livsstil
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Jeg var på ferie i Tyskland, men

fulgte med på nyhetene. Jeg

tenkte mye på Norge som er et

rolig og fredelig land. Leste nors-

ke aviser på Internett fredag,

22.07.11 ettermiddag. Da jeg

leste om ANGREPET MOT

NORGE ble jeg sjokkert. Det var

så vanskelig å fatte at et slikt

terrorangrepet, rystende og dypt

tragisk, skjer i et fredelig land

som Norge med demokrati, rett-

ferdighet, tale og ytringsfrihet …

Norge er berømt for sin

fredelighet og sitt fredsskapende

arbeid i verden.

Jeg var medlem av AUF tid-

ligere og var på Utøya mens Gro

Harlem Brundtland var stats-

minister. Jeg var med i AUF-laget

fra Trondheim sammen med

Trond Giske (nåværende,

næringsminister), Rita Otervik

(nåværende ordfører i

Trondheim) og Gunn Karin Gjul

(nåværende stortings-

representant). Det var lærerikt

om politikk på Utøya. Snakket

med Gro Harlem Brundtland og

andre ministre om internasjonal

politikk og norsk politikk. Jeg

snakket også med sosialdemo-

kratiske politikere fra forskjellige

land som de ble invitert av AUF

på Utøya. De ungdommene som

samles på Utøya er politisk

engasjerte. De bruker sin tid på

politikk, deltar i debatter. De

bekjemper mot urettferdighet,

rasisme og intoleranse. De

jobber for et bedre samfunn og

en bedre verden. De vil ta være

på de verdiene som Norge har

bygd på. De ungdommene er et

håp for Norges politiske fremtid.

Jeg fordømmer på det sterkeste

terroraksjonen mot Norge.

Jeg tenker på de unge AUF-ere

på Utøya som er drept og de som

ble drept i Oslo. Mine tanker og

dypeste medfølelser går til alle

pårørende som har mistet sine

kjære. Mine tanker og følelser

går også til statsminister og AP-

leder (Jens Stoltenberg), regje-

ringen og alle Ap-medlemmer

og AUF-medlemmer.

Med dypeste følelser.

OSMAN KAWKABISHAD

Angrepet mot Norge

Norge har lenge vært et fritt land

med demokrati, trygghet og de

grunnleggende mennes-

kerettigheter.

Norge er berømt for sin

fredelighet, og sitt freds-

skapende arbeid i verdens

samfunn.
Det er uforståelig med terror-

aksjoner mot Norge. Angrep av

så mange uskyldige mennesker

på Utøya og i Oslo. Det er helt

meningsløst og umenneskelig å

drepe ungdommer som er

samlet på Utøya for å diskutere

og jobbe for et bedre samfunn og

en bedre verden. De ungdom-

mene er Norges fremtids-

politikere og de kjemper for rett-

ferdighet og velferdssamfunn.

Norge skal aldri oppgi sine

verdier som det har bygd på. Vi

må alle sammen holde hånd i

hånd for å ta være på de

verdiene; demokrati, trygghet,

sikkerhet, likhet, toleranse …

Kurderne har opplevd mange

tragiske terroraksjoner i Kurdis-

tan. Tusenvis har mistet livet i

aksjonene i Kurdistan. Kurderne

er ekstra preget av terror-

aksjonene i regjeringskvartalet

og på Utøya.

Kurdisk kulturforening i

Hedmark er rystet og sjokkert

over ondskapen som traff det

norske samfunnet. På vegne av

kurdere og Kurdisk kulturfor-

ening i Hedmark fordømmer jeg

terroraksjonene i Norge. Gir

utrykk for sorg og solidaritet

med pårørende, de sørgende,

den norske regjeringen, stats-

minister Jens Stoltenberg, AUF-

leder Eskil Pedersen, Ap-

medlemmer og AUF-

medlemmer.

Vår tanker og hjerter er med

dere.

KURDISK KULTURFORENING I

HEDMARK
Osman Kawkabishad

Foreningsleder

Terroraksjonene i Norge

Rett som det er finner vi som overskrift ved trafikkuhell:

“Sovna bak rattet”.

I løpet av sommeren er det alt blitt mange. Mange

tilfelle blir det ikke avisnotis av.

Vår organisasjon har på våre årlige aksjoner spurt

tilfeldige personer om de har sovnet eller vært nær ved å

sovne bak rattet.Resultatet i år er på lag det samme som

før. 6 % kvinner og 11 % menn har sovnet bak rattet. 43

% kvinner og 58 % menn har vært nær ved sovne. Fra år

til annet er det noe varierende prosenttall. Poenget er at

dette fenomenet har et stort omfang og representerer en

betydelig sikkerhetsfaktor i trafikken.

Trøtthet er medvirkende årsak til ca 1/3 av alvorlige

møteulykker; disse noe uforklarlige ulykkene hvor man

kommer over i feil kjørefelt og kolliderer med møtende

kjøretøy.
Dette er et svært alvorlig trafikksikkerhetsproblem på

høyde med rusbruk i trafikken. Det er da og påvist ved

forsøk at mangel på søvn over på lag ett døgn, innebærer

en svekket oppmerksomhet på nivå med 1 promille

alkohol i blodet.

MA har stor oppmerksomhet omkring bruk av alkohol

og andre rusmidler i trafikken. Trafikk og rusbruk hører

ikke sammen. På samme måte hører ikke trøtthet og bil-

kjøring sammen. Etter vegtrafikkloven (§21) er det klare

krav om ikke å være sløvet på noen måte som bilfører.

Oppfordringen er derfor:

• Å ha oppmerksomhet på din trøtthet under kjøring.

• Stoppe, sørge for mosjon og hvile-helst søvn.

• Spise lett kost, tilføre væske - helst vann.

IVAR LAD
MA- Rusfri trafikk og livsstil

“Sovna bak rattet”

Jeg vil at Hamar skal være et sted å føle seg hjemme.

Alle som bor i Hamar skal føle Hamar som sin by. Jeg

vil at alle skal føle seg verdsatte og respekterte. Alle

skal kjenne at de har en viktig plass i lokalsamfunnet

vårt. Ingen må føle seg utstøtt eller tilsidesatt. Ingen

må kjenne seg utsatt for rasisme eller mobbing. Ham-

arsamfunnets utvikling og framtid er avhengig av alle

innbyggerne. Vi må yte sammen for å få en god kom-

mune. Det er helt nødvendig at vi er åpne og inkluder-

ende og at vi integrerer dem som flytter hit. Jeg er opp-

tatt av at alle mennesker i Hamar i enhver fase av livet

har meningsfulle hverdager.

Den meningsløse terrorhandlingen 22. juli rystet

Norge og hele verden. I dagene etterpå har vi vist fram

alle de gode sidene i oss. Folk har stilt opp for

hverandre og sørget sammen. Alle har på sin måte vist

hva samhold, respekt og toleranse betyr for dem. På

Hamar var vi vitne til at sentrum var fylt av mennesker

som ville vise sin deltagelse. Det var vakkert, verdig og

rørende.
Men selv om vi nå har stått fram som samlet og

solidariske må vi ikke glemme tendensen vi så til for-

håndsdømmingen på sosiale medier like etter terror-

handlingen. Mange var sikre på at det måtte stå en

islamistisk gruppe bak dette. Mange kom med utsagn

som de sikkert ikke er stolte av i dag. Dette viser at vi i

samfunnet vårt finner holdninger som er helt

annerledes enn måten vi har vist oss fram på de siste

dagene. Jeg er redd disse holdningene ikke forsvinner

med den 22. juli, men vekkes til live igjen når vi etter

hvert vender tilbake til hverdagen

Etter at sjokket og sorgen blekner blir utfordringen

for oss alle å ta vare på og utvikle alle de gode kreftene

som finnes i oss. Jeg skulle ønske at den 22. juli kan bli

et vendepunkt på den måten at vi blir mer

omtenksomme og mer snille mot hverandre. Vi må

akseptere hverandres ulikheter og forstå andres behov

og hensikter. Vi må skjønne at et mangfoldig Hamar

betyr et bedre Hamar, et mer medmenneskelig

Hamar. Vi må alle gjøre vårt beste for å få det til.

CHRISTEL MEYER

Hamar
for alle

Sommaren er ikkje så mykje å skryte av i år, som ord er

sommar kanskje heller ikkje så veldig spennande. Tys-

karane seier ”sommer”, mens engelskmennene seier

”summer”. Det gammalnorske ordet var ”sumar”.

Vokalane u og o er ikkje særleg interessante. Det er ikkje

berre variasjon samanlikna med andre språk, men også

innanfor norsk språk, t.d. gulv/golv, bu/bo, tru/tro m.fl.

Det som er meir interessant, er kanskje at sumar var eit

nøytrumsord i gammalnorsk. Med det var opphavleg

også vår og haust, mens alle årstidene i dag er han-

kjønnsord.
Men kva er eigentleg tydinga til ordet sommar? Ifølgje

Falk og Torp si etymologiske ordbok tydde t.d. sanskrit

”sámá” halvår, årstid eller år. No kan ein jo seie at

sommaren som årstid har byrja å likne veldig på våren

eller hausten, i alle fall i år. Men opphavleg viste vel tyd-

inga år til at ein telte år etter kor mange somrar som

gjekk. I germansk tradisjon var det derimot vanlegare å

rekne etter vintrar. Tydinga halvår viser til at ein før ofte

rekna to årstider, dvs. sommar og vinter. Falk og Torp

nemner elles at grunntydinga til ordet sommar kanskje

kunne vere ”den lyse tida”, men at dette likevel ikkje er

sannsynleg sidan den indogermanske rota i ordet truleg

kjem av sem/semi, som tyder ”halv”. Ein står altså igjen

med halvår.

Når ein ser på vêret ute, kan ein jo lure på om neste

årstid kanskje faktisk er vinteren. Eitt eller anna er det no

som skyggar for sola i alle fall; kanskje det er ein somb-

rero? Sombra er skygge på spansk. Eller så er det kanskje

ein parasoll? Den skal jo ”parere” sola. Det er sikkert ein

eller annan der ute som grillar i hagen trass i (u)vêret, og

som har masse smør på flesk, og som derfor har sett opp

ein ”solparasoll” (ja, det er faktisk dei som seier det).

Den typen skal visst vere spesielt effektiv mot sol. Borte

er ho i alle fall. ”Sol og regn og latter, ha ha ha…”. Men vi

germanarar har jo vore ute ei vinternatt før.

JENS HAUGAN

Sommar og sombrero
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revisjon og behov
for å tenkje nytt
om arbeidsmåtar
og strategiar i
PST. Og for å leie
det arbeidet treng
vi ein ny PST-sjef,
eller ei ny leiing i
PST.

Georg Arnestad kronikk i VG

Vanlegvis er det
færre søkjarar på
leiarstillingar fordi
det ofte er folk
med leiarbak -
grunn som søkjer.
Det kan skape uro
i ein organisasjon
dersom ein leiar
søkjer jobb og
signaliserer at ein
er på veg ut.

Fylkesmann Anne Karin Hamre

(Nrk Sogn og Fjordane)
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Hai på 3 meter
vasa seg fast
i line på
Sylvarnes
Leif Hjortland hadde fiskelukke

her torsdag då han skulle trekka

djupvasslina si utanfor

Sylvarnes – om det ikkje nett

vart so mykje matfisk av det. Ein

hai på over 3 meter hadde vasa

lina rundt spolen og var

temmeleg hjelpelaus då den

vart dregen baklengs opp, sjølv

om fisken var levande nok og

ikkje berre triveleg å arbeida

med. Vekta ymsar han til 200

kilo, men fisken kan neppe bru-

kast til noko. Det måtte då

eventuelt vera til dyrefôr men

det er vel for mykje olje i han til

det òg, meiner Hjortland. 

(9. august 1986)

Sentrum på Hermansverk har

fått eit namn?  Nei sentrum

på Hermansverk har alltid

hatt eit namn.
Me skulle på

Brungarden

elller nokon

brukte namne

Borgaren.
Borgaren kjem

frå handel-

plassen,
Brungarden

kjem frå handelsmannen

Herman Brun. Eg har fått

med meg att formannskapet

vedtok namnet Borggarden,

detta rekna eg med var ein

skrive-feil. 
Eg har snakka med byg-

defolk som er eldre enn meg,

(eg er reine ungdommen) og

dei seier at namnet skal ikkje

ha forbindelse med gard. Da

var ein Borgar på Hanahaug

og ein Borgar på Hermans-

verk, (Njøsasanden). 

Fleire namn i Leikanger

har blitt forandra, og mange

namn er tekne vekk. Kanskje

litt på grunn av ukunne i his-

torie, eller namn som skal

brukast som adresse ikkje

passar inn. Skittmyrane er eit

namn som no er vekke, og

Johagen forsvant i Grønlund.

Når da gjeld stavefeil er det

enkelt å rette opp. Namnet

Borgaren er det sikkert

mange meiningar om, men å

bruka gard i namnet meinar

eg er feil. 
Kanskje nokon som er

klokare enn meg (ska ikkje so

mykje te) har andre syns-

punkt på dåpen?

Svein Røysum
Leikanger 

Borgaren eller Borggarden?

«Nordfjord I» 
er seld til
opphogging
Fylkesbaatane har no selt

«Nordfjord I» til Nederland til

opphogging. Det er trygdesel-

skapet som er seljar, og ein

slepebåt skal henta skipet ein av

første dagane.
(9. august 1961)

Under denne overskrifta vart

WWF-Rasmus Hansson inter-

vjua over heile fyrste sida av

Sogn Avis den

12. juli 2011.

Han ynskjer

ikkje at det

han oppfattar

som eit
«marginalt

problem» skal

få så mykje

merksemd frå politikarane i

fjordfylket.
Utsegna er ikkje egna til å

forundre nokon, for husdyra

har aldri hatt ein ven i denne

offentleg «bråkmakaren».

Men det er så absolutt egna

til forundring at Sogn Avis

stiller opp som «mikrofon-

stativ» for ein person med så

einsidige meiningar. Det

betyr likevel neppe nokon

ting, for fylkespolitikarane

våre har lang nok fartstid til å

vite kva dei trygt kan oversjå

og kva dei må ta inn over seg.

Me fekk nyleg eit nytt for-

lik i rovdyrforvaltninga, der

alle partia på Stortinget vart

samde til slutt.

Det er nok følgjene av

dette nye forliket WWF

fryktar og som får Hansson til

å gå heilt av «hengslene» og

vil styre tidsbruken til fylkes-

politikarane.
Diverre er det grunn til å

frykte at det nye forliket

ikkje vil føre til ein meir

balansert rovdyrpolitikk med

betre vern av husdyra. For

me har sett det under det

tidlegare forliket at

direktoratet har tolka

reglane på ein slik måte at

husdyra har fått svi og tal

rovdyr har berre auka.

«Trenering» frå direktoratet

ved søknader om felling av

rovdyr i beiteområda har

vore meir regelen enn unn-

taket.
Eit døme på rovdyrvern i

beiteområda våre på Vest-

landet er gaupepolitikken til

direktoratet. Me skal ikkje ha

gaupe i sauebeita våre.

Likevel har direktoratet

bestemt at gaupa er freda

også hos oss, med unntak av

vintermånadene februar og

mars, i praksis betyr dette at

gaupa er freda fullt ut – då

mørketid og djup snø

effektivt hindrar jakt på

denne tida av året. Dessutan

er det «signal» som tyder på

at gaupa vandrar med

hjorten, og er soleis ikkje å

finne i jakttida februar/mars i

indre deler av fylket.

Jakttid på gaupe må

endrast radikalt på Vest-

landet. Det finst ikkje grunn-

lag for å ha anna jakttid på

gaupe enn på raudrev – men

då må direktoratet over-

styrast. Dette kan kome til å

skje, for det har kome utsegn

frå sentrale politikarar, som

reagerer på eit direktorat

som tek seg meir og meir til

rette. Då blir det eit naturleg

val å leggje rovdyrforvalt-

ninga over på dei politisk

valde rovdyrnemndene, og

direktoratet heilt ute av

bilete.
Men sikraste vegen mot

ein meir balansert rovdyr-

politikk på sikt er å fjerne SV

heilt frå Miljødepartementet

– for no har SV både «bukta

og begge endane» i rovdyr-

politikken.

Oddvin Fossøy

Skremd over råkøyr mot rovdyr

FRYKT: Diverre er det grunn til å frykte at det nye forliket ikkje vil føre til ein meir balansert rovdyrpolitikk

med betre vern av husdyra, skriv Fossøy.

Rett som det er finner vi som

overskrift ved trafikkuhell:

«Sovna bak rattet». I løpet av

sommeren er det alt  blitt

mange. Mange tilfelle blir det

ikke avisnotis av.

Vår organisasjon har på

våre årlige aksjoner spurt

tilfeldige personer om de har

sovnet eller vært nær ved å

sovne bak rattet. Resultatet i

år er på lag det samme som

før. 6 % kvinner og 11 %

menn har sovnet bak rattet.

43 % kvinner og 58 % menn

har vært nær ved sovne. Fra

år til annet er det noe varier-

ende prosenttall.  Poenget er

at dette fenomenet har et

stort omfang og

representerer en betydelig

sikkerhetsfaktor i trafikken.

Trøtthet er medvirkende

årsak til ca 1/3 av alvorlige

møteulykker; disse noe ufor-

klarlige ulykkene hvor man

kommer over i feil kjørefelt

og kolliderer med møtende

kjøretøy.
Dette er et svært alvorlig

trafikksikkerhetsproblem på

høyde med rusbruk i

trafikken. Det er da og påvist

ved forsøk at mangel på søvn

over på lag ett døgn,

innebærer en svekket opp-

merksomhet på nivå med 1

promille alkohol i blodet.

MA har stor opp-

merksomhet omkring bruk av

alkohol og andre rusmidler i

trafikken. Trafikk og rusbruk

hører ikke sammen. På

samme måte hører ikke

trøtthet og bilkjøring

sammen. Etter vegtrafikk-

loven (§21) er det klare krav

om ikke å være sløvet på

noen måte som bilfører.

Oppfordringen er derfor:

Å ha oppmerksomhet på din

trøtthet under kjøring.

Stoppe, sørge for mosjon og

hvile-helst søvn. Spise lett

kost, tilføre væske -  helst

vann.

Ivar Lad

MA-  Rusfri trafikk
og livsstil

«Sovna bak
rattet»

FARLIG: Trøtthet er medvirk -

ende årsak til ca 1/3 av alvorlige

møteulykker; disse noe uforklar-

lige ulykkene hvor man kommer

over i feil kjørefelt og kolliderer

med møtende kjøretøy.

Eg er forbanna og trist! Det

norske folk blir utsett for ein

terrorhandling av ein gal

person. 77 menneske døyr,

fleire ligg hardt skadde på

sjukehus og endå fleire har

fått sine liv øydelagde eller er

merka for livet.

Ein bil fullasta med

sprengstoff vert sett rett

utanfor i gata for regjerings-

bygget og blir sprengt! Ei

gate som av sikkerheitsmes-

sig omsyn vart anbefalt

stengt for 8 år sidan. Same

person klarer å ta seg til

Utøya og ta livet/lemleste ei

stor mengd ungdomar før han

blir stoppa.
Kvar var vår terrorbered-

skap? Nasjonen deltek i to

krigar og har terrorbered-

skap lik null! Europas

desidert rikaste nasjon har

altså ikkje råd til å ha eit

stakkars politihelikopter i

beredskap. Eit helikopter i

beredskap ville ha vore  i

lufta få minutt etter anslaget

i Oslo og kunne vore over

Utøya 10 minutt etter at dei

første skota fall der. Med ein

skarpskyttar om bord er det

all grunn til å tru at mange liv

kunne vore redda!

Våre folkevalde

politikarar både i regjering

og opposisjon må i desse

dagar ha svært dårleg samvit

for at dei gjennom år også har

late beredskapen mot terror

forfalle. Dei kan gjerne stå

med tårer i augo og mane til

samhald og meir demokrati.

Dei bør også ha klart for seg

at dei ber ein ikkje

uvesentleg del av skulda for

omfanget av katastrofen.

Kor mange foreldre sit i

dag att med tankar om at

kanskje deira barn hadde

vore redda om våre

politikarar hadde gjort

jobben sin?
Det er sjølvsagt gjævt å

reise verda rundt med sjekk-

heftet og ha formannsvervet i

forskjellige «givenlands-

foretak». Det er vel heller

ikkje å forakte å dele ut

astronomiske summar til for-

skjellige desperadoar rundt

omkring i verd så dei kan 

fortsettje å krige mot folket

sitt.
Kanskje desse våre

folkevalde burde byrja å ta

vare på sitt eige folk også.

Fortener vi ikkje det, eller

har vi fått dei politikarane vi

fortener??

Magne Nord
Øvre Årdal 

Terror i Noreg

HOTELLA I SOGN er flinke til å nytta

nynorsk i marknadsføringa på nett.

Unntaket er hotellkjeda Mountainfjord, ei

nyetablert hotellkjede som har teke over

drifta av fleire tradisjonsrike

fjord- og fjellhotell i fylket. Mellom

anna Tørvis Hotell i Marifjøra. 

MANNEN BAK HOTELLKJEDA,

investor Rolf Wikborg, seier at

nynorsk er ein viktig del av

totalpakken for dei fem hotella i

sogneregionen, men at det er

bokmål som er svaret når dei skal

kommunisera med dei norske

hotellgjestene. Wikborg festar

ikkje lit til at norske menn og

damer klarer å forstå bodskapen

om den vert kommunisert ut på

nynorsk.

DIFOR VIL DEI nytta bokmål i

marknadsføringa av hotella i Sogn, eller

som dei no gjer i ei salig blanding av begge

målføra. Noko som ifølgje Wikborg også er

ei medviten handling for å gje kundane ei

kjensle av ekte oppleving, kombinert med

eit forståeleg språk. Nynorsken er viktig

for «imaget» til hotellet, men duger ikkje i

den skriftlege reklamen. 

ME ER IMPONERTE over kva

hotellinvestoren har fått til med konseptet

kring det tradisjonsrike hotellet i

Marifjøra, men haldningane til nynorsken

likar me lite. Dette er eit dårleg signal å

senda ut til innbyggjarane i fylket der dei

lokale hotella er forankra. At dialekt berre

er sjarmerande så lenge den vert framført

muntleg, slik som i Oppdrag Sognefjorden.

WIKBORG SKYT LANGT bak mål når han

hevdar at det ikkje er mogleg å driva

skriftleg marknadsføring på nynorsk og

dialekt. Lerum sin medvitne bruk av eige

målføre i nasjonale reklamekampanjar

syner det motsette. Dei har scora innertiar

på å fronta tilhøyrigheita si i Sogn. Noko

dei også har fått mykje merksemd for.

SIDAN MOUNTAINFJORD SEIER dei er i ein

tidleg fase når det gjeld strategi for

kommunikasjon og marknadsføring, set

me vår lit til at dei tek til vit. At dei

droppar tanken om å ta vekk det som er av

nynorsk til fordel for heildekkjande

bokmål. 

KANSKJE BOTNAR DET heile i at dei som

produserer tekstane til nettsidene ikkje er

gode nok i nynorsk. Då er det nok heilt

sikkert hjelp å få, slik at det som Wikborg

definerer som lokalt, ekte og usminka vert

meir enn fine ord i festtalar. 

ME ER SIKRE på kombinasjonen nynorsk

og engelsk funkar langt lenger enn til

Konstantinopel. 

Svada om
nynorsk

Lerum sin
medvitne
bruk av eige
målføre i
nasjonale
reklame -
kampanjar
syner det
motsette.

NAMNEKLUSS: Eg har fått med meg att formannskapet vedtok

namnet Borggarden, dette reknar eg med var ein skrive-feil, skriv

Svein Røysum.
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Brev

Rett som det er finner vi somoverskrift ved trafikkuhell:«Sovna bak rattet». I løpet avsommeren er det alt blittmange. 

Mange tilfeller blir det ikke avis-notis av. Vår organisasjon har påvåre årlige aksjoner spurt tilfel-dige personer om de har sovneteller vært nær ved å sovne bakrattet. Resultatet i år er på lagdet samme som før. 6 % kvinnerog 11 % menn har sovnet bak rat-tet. 43 % kvinner og 58 % mennhar vært nær ved sovne. 

Fra år til annet er det noe varie-rende prosenttall. Poenget er atdette fenomenet har et stort om-fang og representerer en betyde-lig sikkerhetsfaktor i trafikken.Trøtthet er medvirkende årsaktil ca. 1/3 av alvorlige møteulyk-ker; disse noe uforklarlige ulyk-kene hvor man kommer over ifeil kjørefelt og kolliderer medmøtende kjøretøy. 

Dette er et svært alvorlig trafikk-sikkerhetsproblem, på høydemed rusbruk i trafikken. Det erda og påvist ved forsøk at mangelpå søvn over på lag ett døgn,

innebærer en svekket oppmerk-somhet på nivå med 1 promillealkohol i blodet. 

MA har stor oppmerksomhetomkring bruk av alkohol og an-dre rusmidler i trafikken. Tra-fikk og rusbruk hører ikke sam-

men. På samme måte hører ikketrøtthet og bilkjøring sammen.Etter vegtrafikkloven (§21) erdet klare krav om ikke å væresløvet på noen måte som bilfø-rer. 
Oppfordringen er derfor: 
– Å ha oppmerksomhet på din

trøtthet under kjøring. 
– Stoppe, sørge for mosjon oghvile-helst søvn. 
– Spise lett kost, tilføre væske– helst vann. 

Ivar Lad,MA- Rusfri trafikk og livsstil

«Sovna bak rattet»

FARLIG: Trøtte bilførere representerer en betydelig sikkerhetsfaktor i trafikken. Illustrasjonsfoto

Bokmål i 
Skåbu? 
Et klart flertall av foreldregrup-pa ved Skåbu Oppvekst vil habokmål som opplæringsmål.Dette har skapt debatt, ikkeminst fra nynorsktilhengernesside. 

Undertegnede savner flere fram-tidsrettede og realistiske syns-punkter fra «nynorskaksjonis-tene». De skal likevel ha ros forsaklig engasjement og at de ermest aktive i debatten. En viktiggrunn til dette er selvfølgelig atnynorsk som opplæringsmål iskolen generelt er truet, og at eiendring vil ha en viss smitteef-fekt. 
Som følge av økt innflytting ogannen påvirkning, tilhører hellerikke Nord-Fron kommune noekjerneområde for nynorsk. Skåbuer ikke noe unntak. Jeg vil leggefram følgende synspunkter: 

– Det er urimelig at et mindretallskal bestemme opplæringsmåletved en skole. Dette skaper hold-ninger hos elever og foresattesom ingen er tjent med. 
– Et flertall av elevene i ungdoms-skolen velger bokmål som opplæ-ringsmål. Dette trenger nødven-digvis ikke å svekke nynorsk iundervisningen. 

– Det legges fra nynorsktilhenger-nes side altfor stor vekst på snitt-karakteren i norsk i videregåendeskole. Her er det snakk om tidelerog marginale forskjeller. Nynorsker dessuten mer enn å skrive enstil. 
– Det er viktig å ta vare på ny-norsk litteratur og diktning, og hakunnskap om språkhistoria vår.Her har både foreldre og skole etfelles ansvar, bl.a. ved å skape po-sitive holdninger. 

– Svært mange norsklærere vil re-dusere antall norskkarakterer. Iungdomsskolen kan en elev fåopptil seks karakterer i norsk påvitnemålet. Mitt forslag er å slåsammen bokmål- og nynorskka-rakterene. 
– Det er tvilsomt, slik mange gjør,å hevde at folk i Skåbu snakker eidialekt som ligger nærmere ny-norsk enn bokmål. Det florerermed bokmålsord i daglig tale ogdisse blir også brukt skriftlig. – Å skrive godt bokmål må ogsålæres. Språket i sosiale medier,

SMS og internett påvirker ossselvfølgelig, men sikrer ikke pånoen måte god språkføring ogevne til å uttrykke seg klart. Detmå være skolens oppgave å styrkeopplæringa i den målforma ele-vene bruker og kommer til å bru-ke. 
Til slutt: De fleste i Skåbu bru-ker bokmål når de skriver, mensnakker dialekt. Slagordet «snakkdialekt, skriv bokmål» fungererbra uten å svekke verken identite-ten eller tilhørigheten til bygda.Dette mener jeg er ei naturlig ut-vikling. Uansett: Bruk stemmeret-ten ved valget 22. august. Det erviktig at resultatet viser hva folkmener. 

Skjalg Ulset  Skåbu

Franske ulver
Franske ulver vokser og trives.Dette var en overskrift som stoi avisa Nationen for nesten enuke siden. 

Ulven har tidligere vært utryddet iFrankrike siden 1930- tallet. På90-tallet kom det tilbake ulv somhadde krysset grensen fra Italia.Etter det har ulvene blitt flere ogflere. Også der spiser ulven sau.De franske bønder setter liten prispå at ulven er tilbake på den fran-ske landsbygda. Det blir også deren konflikt mellom sauebønder ogrovdyrvernere. Ulveproblemet erkommet til Frankrike, det er ikkebare her i Norge det er store rov-dyrproblemer. 

Dette har skapt debatt, for bøn-dene vil at myndighetene tar fatt iproblemet for å redusere ulvebe-standen eller fjerne den helt. Herhar også ulven sine ekstreme ver-nere. Sitat fra stykket i Nationen:«Franske bønder bruker gjetere tilå passe flokkene. Det holder ikkealltid. Ulver skal til og med ha tattsau rett foran ansiktet på en gje-ter».
Dette viser tydelig at ulven haringen redsel for gjeterne. Ulvenekan til enhver tid følge nøye medhvor gjeterne befinner seg, og kanuforstyrret ta sau der gjeterneikke er. 

Det er umulig for en gjeter å haøyekontakt med alle dyra i en storsaueflokk, det hjelper heller ikke

at det må gjetes 24 timer i døgnet.Det er en form for hjernevaskingat rovdyrvernerne stadig terper påat gjeting er det rette for å holderovdyr borte fra husdyra. 
Gjeting er på ingen måte bruk-bart for å holde rovdyra borte.Dersom jeg tar feil må rovdyrver-nerne begrunne det motsatte. Det-te skulle en tro at en eller flere avde som på død og liv vil ha rovdyrkan svare på, kunnskapen er dermen det mangler kanskje vilje. 

Til slutt vil jeg sitere fra stykketi Nationen: – Ulven er ikke en truetart lenger. Det er gjeterne ogsauene som er truet, sier region-råd Jean-Louis Bianco til Nyhets-byrådet Agence France- Presse.
Arne Warberg, Fagernes„ Er kronen for høy, vil både norske og utenlandske turister velge alternative reisemål.

Olav Chen, fondsforvalter i Storebrand

Alt som gjelder bruktbiler. Og litt til.

Bilia Lillehammer.Tlf 61 24 79 20. www.bilia.no

24Bilia
Brukt 24
24 000 garanti
24 garanti
24 dage bytterett
24 time veihjelp
24 time tilgjengelighet

Kjøp bruktbil trygt hos Bilia.Vår unike brukt-
bilgaranti, Bilia Brukt 
24 gjelder brukte biler inntil 6 år/120.000 km.

Tips oss! E-post:  tips@gd.no

Vinn
Ipad!

Under MAs årlige Aksjon 
Møteplass gjøres spørreunder-
søkelser som gir interessante 
data, blant annet om å sovne 
bak rattet.
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TEMA

inntil loven trer i verk skal det innhentes 
anbud fra produsenter som vil levere utstyret. 
deretter vil Utrykningspolitiet teste ut for-
skjellige varianter.

Spyttprøver
det finnes flere produsenter som markedsfører 
hurtigtestere med ganske forskjellig utseende, 
men de virker på omtrent samme måte: det 
tas en spyttprøve av den mistenkte, som skal 
analyseres på stedet.
- vi har behov for utstyr som er lett å bruke 
og som skaper lite søl, sier politiinspektør 

Roar Skjelbred Larsen i Utrykningspolitiet.
- Samtidig må det være raskt, slik at det blir 
kortest mulig ventetid for dem som blir testet.

Et utvalg
Hurtigmålerne for å påvise narkotika og 
medikamenter er lagd for å vise et visst antall 
stoffer, gjerne de mest vanlige. Selv om man 
kan straffe misbruk av et 20-talls stoffer, ser 
det norske politiet ut til å velge en tester som 
kan påvise de mest vanlige og mest brukte 
stoffene: Cannabis, amfetamin, metamfeta-
min, kokain og opiater som heroin og morfin. 

 det finnes testere for eksempel for 3, 5 
eller 7 stoffer. Her vil det bli valgt en type 
som kan være ”skreddersydd” for de stoffene 
og de formålene man synes er viktigst.

En av flere
Hurtigtesterne finnes i forskjellige former fra 
flere produsenter, men de fungerer omtrent på 
samme måten. Motorføreren har sett nærmere 
på en type test (drugWipe), som blir brukt i 
stor målestokk flere steder i verden.
 Hurtigtesteren er lagd av plast og er 
omtrent 10 cm lang og 3 cm bred. den består 

Når den nye lovgivningen om 
faste grenser for misbruk av 
 narkotika og medikamenter i 
trafikken snart trer i kraft, vil 
politiet ta i bruk hurtigtestere. 
Det såkalte ”narkometeret” 
 skal raskt påvise om mistanken 
om rus er berettiget.

Slik virker 
narkometeret

Hurtigtesteren består av en prøvetakingsdel 
og en analysedel.

En spyttprøve tas fra tungen. Den klikkes på “minilaboratoriet”.



15MOTORFØREREN  |   3  |   2011

TEMA

enkelt sagt av to deler. Man tar av et tynt 
øvre deksel, der det er en flate som den 
mistenkte stryker over tungen for å legge 
igjen en spyttprøve. dekselet klikkes ned på 
den litt større hoveddelen, som er et slags 
”minilaboratorium”.

Hurtig
Og det er ikke uten grunn at det kalles 
hurtigtester. Analysen skjer meget raskt. Her 
skjer det i løpet av få minutter en kjemisk 
gjennomgang som forteller om det kan finnes 
spor av de aktuelle stoffene. i et lite vindu på 
hurtigtesteren gis det signal om at analysen 
er ferdig, og en rød strek vil eventuelt vises 
ved symbolene for de forskjellige stoffene man 
er ute etter.

Videre gang
Hurtigtesteren skal være meget følsom for 
spor av de aktuelle russtoffene.
- det er som regel veldig få feilmeldinger – 
enten falske positive eller ingen indikasjon, 
kan politiinspektør Skjelbred Larsen opplyse.

dersom det vises resultater man er i tvil om, 
vurderes de opp mot de tegn og symptomer på 
narkotikarus, som politiet er meget godt trent 
på å se etter. 
 En positiv hurtigtest gjør at den mistenkte 

uansett må inn til en ordentlig blodprøve. 
denne sendes til Folkehelseinstituttet for en 
grundig analyse, som vil være det endelige 
beviset i en eventuell rettssak.

Etter snaut 10 minutter foreligger resultatet. Den røde kontrollinjen viser at prøven er testet og viser forøvrig 
at de aktuelle stoffene her ikke er påvist.

Hurtigtesterne skal være enkle og raske i bruk.
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Corsa har spilt en betydelig rolle på det 
europeiske bilmarkedet siden 1982. Fortsatt 
beholder den sin ungdommelige sjarm; en 
småbil som både gir kjøreglede og fleksibel 
bruk til en hyggelig pris.
 
Rikholdig
i dag tilbyr modellen et meget bredt produkt-

program. Her kan du få utstyr i hele spekteret 
fra oppvarmet ratt og FlexFix integrert sykkel-
holder i hekken. de omfattende tekniske 
forandringene som ble gjennomført tidlig i 
2010 for drivverk og chassis, skal gjøre Corsa 
enda mer attraktiv i småbilsegmentet, og 
Opel opplyser at Corsas markedsandel har vist 
økning i mange europeiske land, ikke minst i 

store markeder som Spania og Tyskland. Her 
til lands er dette foreløpig en del av markedet 
som totalt sett ikke gjør så mye av seg 
uansett merke. kanskje kan den nye og 
anvendelige Corsaen gjøre noe med dette?

Femdørs
i Norge tilbys Corsa i den mest brukervennlige 
femdørsutgaven. innenfor en lengde på 399,9 
cm, bredde med innfelte sidespeil på 173,7 
cm og høyde på 148,8 cm byr den på plass til 
fem, som kan ha med seg 285 liter bagasje.
 Med nedfelt baksete økes volumet frem til 
forseteryggenes øvre kant til 700 liter. det 
opplyses videre at dersom du laster helt opp 
til taket når baksetene er nedfelt, kan bilen 
sluke 1100 liter.

biLNyTT

Det skjer stadig noe nytt med Opel Corsa. Senest i 2010 da det meste 
under skallet ble forbedret – chassis, styring og motorutvalget. Og i 
år har Opels suksessrike småbil fått et nydesignet ytre. Det er ment å 
gi den et mer sporty og uttrykksfullt utseende som identifiserer den 
tydelig som et medlem i dagens Opel-familie.

Stadig noe nytt
Opel Corsa:

Av H-E Hansen
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Nytt blikk
Endringene som er gjort i det ytre er ment 
å gi Corsa et mer uttrykksfullt, dynamisk og 
dristig oppsyn. dette er mest synlig i grillen. 
Corsa har fått ”ørneblikk” med nye hoved-
lykter med signaturkjørelys, som også er å 
finne på insignia og etter hvert i formspråket 
på alle nye Opel-modeller. Nye tåkelys med en 
vingeformet krominnfatning inngår også i å gi 
den nye Corsa et mer uttrykksfullt ansikt.
 Fargepaletten for eksteriøret har fått en 
større bredde med farger som den off-white 
guacamole, den iøynefallende grasshopper 
green og Henna.

Både ute og inne
Nye farger og dekorelementer tilbys også i 
interiøret. Alle utstyrsversjoner er oppgradert 
med nye tekstiler og dekormaterialer. videre 
har de fått nye detaljer på instrumentpanelet 
med teksturerte overflater i vel avpassete 
farger og kontraster, som gir en følelse av 
kvalitet.
 i tillegg til det klassiske koksgrå 
interiøret, har utstyrsnivået Enjoy fått en 
ung, frisk stil med Steel blue-tekstiler eller 
den kan bestilles med Tabasco Orange-stoff, 
som har TopTec-behandling som beskytter. 
de fargerike interiørene har fått detaljer som 
skaper kontrast, så som perlehvite innlegg og
 

besetninger på midtkonsollen. 
det høyere utstyrsnivået Cosmo har en ny 
grå, høyglanset omramning om midtseksjonen 
av instrumentpanelet med en kontrasterende 
vingeprofil i instrumentpanelet og et preget 
setestoff som gir et elegant og påkostet 
inntrykk.

Full kontakt
For at de som liker å være ”på nett” skal 
bevare kontakten med omverden også når de 
er i sin Corsa, lanseres et nytt multimedia 
infotainmentsystem til modellen. det har 
4x20 W, sju høyttalere og en fem-tommers 
fargeskjerm, og har fått navnet ”Touch & 
Connect”. Med navigasjonsdekning for 28 
europeiske land, bluetooth® og tilkoblings-
punkter for iPod og USb, har det de egen-
skaper som åpenbart kreves i det 21. 
århundre. Systemet kan koble seg opp mot det 
meste og skal være enkelt å betjene.
 Navigasjonen har et nytt valgalternativ: 
den mest økologiske rute. dette er ment å 
sende deg den veien som kan spare drivstoff 
og redusere utslippene.
 Systemet har også en intelligent pendler-
funksjon som utnytter informasjon fra TCM for 
å foreslå alternative ruter når trafikken 
stopper opp. denne melder ifra også når navi-
gasjonen ikke er aktiv. dette er spesielt 
nyttig for dem som vet utmerket godt hvor de 

skal, men ønsker å bli holdt orientert om køer 
og andre hindringer på veien.

Ny motorer 
drivverksfamilien for Corsa ble effektivisert 
og forbedret i 2010 med flere nye motorer 
som ga redusert forbruk og utslipp av CO2. 
Forbedringene var på opptil 13 %, i de fleste 
også med øket ytelse bonus.
 Motorutvalgene dekker effektområdet fra 
85 til 100 hk; det gjelder en 1,2-liters bensin-
motor som finnes i utgaver med 70 heste-
krefter og 85 hk, samt en 1,4-liters bensin-
motor med 100 hk.
 En ny motor har også stått på tapetet i 
år: Corsa EcoFLEX 1.3 CdTi med/95 hk og et 
dreiemoment på gode 190 Newtonmeter. 
Mens start/stopp-automatikk kan velges på 
noen av de andre motorene, er det standard 
på EcoFLEX 1.3. Forbruket med den nye 
motoren blir beskjedne 0,35 liter diesel pr 
mil, og utslippet av CO2 er bare 94 g/km. 
Motorene kan fås i kombinasjon med 5-trinns 
manuell eller 4-trinns automatisk girkasse.
 For en liten og lett bil gir dette utmerkete 
doser kraft og fleksibilitet, enten du er i 
bygater eller vil legge ut på lengre strekk på 
motorveien.
 Prisene for Opel Corsa starter på 
171 000 kroner.
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Midt på 1980-tallet bestemte Toyota-ledelsen 
seg for at man ville inn på det amerikanske 
luksusbilmarkedet. det vil si at man siktet seg 
inn mot konkurrenter som Lincoln fra Ford 
og Cadillac fra general Motors. Med andre ord 
selveste ikonene i bilens hjemland USA, og en 
tilsynelatende håpløs oppgave.
det var vel ikke så mange som trodde det 
ville hjelpe med et nytt merkenavn og en ny 
merkevare, nemlig Lexus.
Noen hadde åpenbart ”glemt” å fortelle 
Toyota-folket at det de siste femti årene 
hadde vært langt mer vanlig at bilmerker gikk 
til grunne og ble nedlagt, enn at noen mot 

alle odds lyktes med å etablere nye merker. 

Nytt for USA
1989 ble Toyotas nye ”våpen” i luksusbil-
markedet lansert på det amerikanske markedet. 
bilmodellen var selvsagt konstruert og bygget 
spesielt med tanke på oppdraget. Og suksessen 
var et faktum – nærmest fra første øyeblikk. 
 ved hjelp av avansert teknikk, rikelig med 
utstyr, og ikke minst førsteklasses kvalitet og 
meget god service, tok Lexus raskt et skikkelig 
”jafs” av luksusbilmarkedet i USA. i dag er 
Lexus markedsleder i sitt segment i USA, og har 
vært det i flere år.

Global satsing
det som begynte med USA-markedet og en stor 
sedan, utviklet seg raskt videre. verdensmarke-
det sto for tur, og i 1999 kom Lexus også til 
Norge.
 Snart kunne Lexus tilby både en SUv- og 
en mellomklassesedan (iS200). Og det var ikke 
vanskelig å se at sistnevnte var konstruert og 
bygget for å ta opp kampen mot Mercedes benz 
C-klasse og bMW 3-serie. den var utstyrt med 
både frontmotor og bakhjulsdrift. i tillegg har 
Lexus lenge markert seg sterkt som leverandør 
av utmerkede hybridversjoner av de fleste 
modellene.

biLNyTT

Lexus har i et par tiår vært Toyota-konsernets spydspiss inn i luksus-
segmentene. Merket har også lenge markert seg sterkt som leverandør 
av utmerkede hybridversjoner av sine påkostete modeller. Nå er en 
 mindre utgave av en Lexus-hybrid lansert. Den nye Lexus CT200h tar 
sikte på å konkurrere i det store  segmentet for kompakte biler.

Luksus - nå også i C-segmentet
Lexus CT200h:

Av Knut Arild Lotterud
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Luksus-hybrid
Nå er en mindre Lexus-modell tilgjengelig på 
det norske markedet, nemlig CT200h, en bil i 
C-segmentet, mer kjent som golf-klassen. Og 
som h-en i modellbetegnelsen røper, er også 
dette en hybridbil.
 Lexus CT200h er utstyrt med en tverrstilt 
firesylindret 1,8-liters bensinmotor på
73 kW (98hk). via en trinnløs ECvT automat-
girkasse og mye avansert styringselektronikk 
er denne koblet sammen med en el-motor på 
60 kW (82 hk). dette sørger for at CT200h  
sprinter fra 0 – 100 km/t på 10,3 sekunder, og 
når en topphastighet på 180 km/t. Til tross for 
disse respektable prestasjonene er bensinfor-
bruket oppgitt til imponerende lave 0,39 liter/
mil (billigste og letteste modell), mens CO2-
utslippet ligger på 89 g/km. 

Sport og komfort
Lexus CT200h er en velutstyrt kompaktbil med 
klare premium-ambisjoner. det betyr at man 
har sett seg ut bMW 1-serie og Audi A3 som de 
fremste konkurrentene. Og det er ikke tvil om 

at bilen gir et påkostet og gedigent inntrykk, 
både i eksteriør og interiørdetaljer.
 Rent kjøremessig kan bilen by på en flott 
kombinasjon av sportslighet og komfort. 
Hybrid-teknologien fungerer i de fleste tilfeller 
aldeles utmerket. vår eneste innvending var at 
dersom vi ønsket en liten hastighetsøkning på 
motorvei, resulterte det gjerne i vel mye turtall 
og litt ”masete” lydbilde.

Pris og miljø
Lexus CT200h leveres i tre utstyrsvarianter; 
Eco, Comfort og Luxury. For den sistnevnte, 
som er usedvanlig velutstyrt, krabber prisen 
godt over 400.000 kroner.
 Men innstegsmodellen, Eco-varianten, må i 
høy grad sies å være konkurransedyktig priset. 
Med en pris som starter på kr. 299.000, er 
dette etter vår mening et overraskende gunstig 
kjøp. Her kan man få en bil som byr på mod-
erne teknologi, mye kjøreglede og godfølelse 
- samtidig som man kan glede seg over at den 
faktisk er blant de bilene på markedet som er 
aller ”snillest” mot miljøet. 
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En mengde teknologiske nyheter sørger for en 
kjørefølelse som er et definitivt fortrinn. For 
eksempel det såkalte Agility Control understell 
med selektivt dempingssystem som gjør dem-
pingen hardere eller mykere alt etter kjøresitua-
sjon – helautomatisk og på hvert hjul for seg.
 
Sportstilvalg
kjøredynamikkpakke med sportsmodus er tilvalg 
og gir en helt annerledes kjørefølelse. Med et 
knappetrykk velger du enten ekstra komfortabel 

eller engasjerende sportslig kjøre stil. i sports-
modus får gasspedalen endret  karakteristikk i 
tillegg til at dempingen blir hardere, slik at du 
kjenner responsen fra motoren mer direkte. 
Eller du kan velge standardmodus hvis du bare 
vil gli særdeles mykt og komfortabelt over 
veien.
 den nye girkassen 7g-TRONiC PLUS med 
opti mert virkningsgrad er høydepunktet i 
Mercedes-benz girkasseteknologi. Syv gir forover 
gir alltid optimalt turtall og nesten umerkelige 

girskift. ved nedgiring kan 7g-TRONiC hoppe 
over enkelte trinn, noe som gir raskere girskift.
C-klasse sedan har en eksteriørdesign basert på 
det moderne formspråket til Mercedes-benz, der 
et vekselspill mellom stramme linjer og store, 
rolige flater er hovedtemaet.

Design
Aksentueringen av frontpartiet med 
nydesignede karosserideler, blant annet støt-
fanger, lykter og motorpanser, gir fronten et 
mer dominerende utseende. Og selvsagt er det 
meningen at du skal legge merke til slektskapet 
til de sportsligste Mb-modellene vi har sett i en 
rekke år nå.
 For å gjøre det enda lettere å bli sett fås 
som tilvalg kjørelys i form av LEd-lys.

biLNyTT

Dynamikk er et magisk ord i nye C- Klasse. Den gjennomarbeidede 
modellserien byr på en rekke tekniske nyheter og et bredt utvalg av 
motoralternativ. 

Et markant C-moment
Mercedes:

Markant: Både som sedan og stasjonsvogn skal nye C-Klasse gjøre livet mer utfordrende for konkur-
rentene i det prestisjetunge kompakt premium-markedet.

Påkostet: Et av kjennemerkene til de mer 
påkostede utgavene er interiørdetaljene. Her fra 
Avantgarde+ i stasjonsvognutgave.

Oppfrisket: Selv om du selvsagt er inneforstått med at det er en Mercedes du har 
foran deg, er alle karosseridetaljer bevis på MBs nye designspråk.Av Per H. Forsberg
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Fargepaletten er utvidet med fire nye lakkfarger, 
og nye LEd baklykter.
 Med AMg sportspakke får du en bil med 
et enda sportsligere preg. AMg-styling med 
markante front-, side- og hekkskjørt utgjør de 
eksteriørmessige detaljene.
 det er en omfattende jobb Mercedes har 
gjort under oppfriskningen av C-klasse. 
Ny utforming på dashbordet, nye materialer og 
elementer som er hentet fra både E-klasse og 
SLS danner et betydelig oppfrisket interiør.
 Samtlige motorer er basert på blueEfficinecy-
teknikk som innebærer lavere driv stofforbruk 
enn på tidligere modeller, og på enkelte motor-
varianter dreier det seg om opptil 31 prosent 
lavere forbruk.
 - vi beholder de gunstige innstegsprisene 
både på sedan og stasjonsvogn, mens de øvrige 
modellene har gått ned med fra 14.000 til 
30.000 kroner. Ny teknologi som gir lavere CO2-
utslipp og lavere avgifter, har gjort at vi også i 
2011 kan tilby C 180 Cdi sedan fra 343.000 og 
stasjonsvogn fra 374.000 kroner, sier direktør 
Johnny danielsen i Mercedes-benz Norge.

Utstyrspakker
de fleste C-klassekundene vil nok plusse på 

kontrakstsbeløpet med noen titalls tusen-
lapper for å komme opp på et ønskelig 
utstyrsnivå.

Utstyrsnivåer
Forskjellen mellom utstyrsnivåene Avant-
garde og Avantgarde Plus på stasjonsvognen 
utgjør et pristillegg på rundt 44 000 kroner. 
da følger blant annet metallic lakk, såkalt 
 ”intelligent Light System” med bixenon, 
parkeringssensorer foran og bak samt innfell-
bart tilhengerfeste med.
 Med unntak av C 300 Cdi 4Matic, som ikke 
er klar for levering før ut på sommeren, er alle 
varianter utstyrt med ”Eco start/stop” som 
standardutstyr.
 Som på forgjengeren har Avantgarde- 
utgaven en friskere stil enn Elegance. 
 Utvendig kjennetegnes Avantgarde av at 
Mercedes-stjerna er plassert nede på grillen, 
mens den på Elegance-utgaven, på tradisjonell 
måte, står oppe på fronten av panseret.

Sammenliknes med 3-serie
komforten er fortsatt fremtredende, men 
Mercedes-benz hevder å ha utviklet en fin 
balanse mellom sportslighet og komfort i 

chassiset. det er vel egentlig styringen som 
henger litt igjen før C-klasse er på nivå med 
bMW 3-serie når det gjelder kjøreegenskaper, 
mener teknikerne i Stuttgart.

Nye sikkerhetssystemer
Hele 10 nye (!) assistansesystemer tilbys 
under skallet som ekstrautstyr, alle hentet fra 
mer eksklusive Mercedes-modeller.
 dette gjelder blant annet distronic Plus, 
Pre-Safe-brems, bremseassistenten bAS Plus, 
aktiv dødvinkelassistent (blind Spot Assist), 
aktiv kjørefeltassistent (Lane keeping Assist) 
og fartsgrensevarsler (Speed Limit Assist).
det automatiske lysdimmingssystemet 
 Adaptive Highbeam Assist samt parkerings-
systemet Parktronic står også på listen.
 bertel O. Steen regner med å selge rundt  
1500 eksemplarer av nykommeren i 2011, i 
så fall en betydelig framgang fra de drøye 
1100 som ble registret i 2010. Av dette vil 
omtrent 850 være stasjonsvogner. Andelen 
diesel anslås å ligge på 90 prosent, i og for 
seg en nokså overraskende stor andel, i det 
de moderne bensinmotorene så absolutt er 
å tenke på.

Mye nytt: Fra denne plassen skal du ha oversikt over ikke mindre enn 10 nye avanserte hjelpe-
systemer, ment på å gjøre kjøreturen både mer sikker og mer behagelig.

Offensiv: Med nye C-klasse legger Mercedes 
betydelig vekt på kjøreegenskaper, dynamikk 
og miljøinnsparinger.

Velkjente linjer: Til tross for helt nytt karosseri, er det noe betryggende familiert med den nye C-Klasse fra Mercedes.
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dS4 er i følge Citroen trinn 2 i en femtrinns 
modellutvikling. det startet med suksess-
designen dS3, en bil som har oppnådd en 
betydelig kultstatus og som finnes igjen blant 
annet i verdensmesterskapet i rally. Neste 
trinn, dS5, er allerede vist i konseptform.
 Under skallet er det selvsagt et langt 
stykke mellom en fullblods WRC-bil og den bil 
du kan kjøpe over disk, men siden profilen og 
gjenkjennelsen er så viktig, bidrar dette til å 
høyne oppmerksomheten til det aktuelle mer-

ket i betydelig grad. det er nok å nevne hva 
fabrikanter som Skoda og vW er i ferd med å 
gjøre for å notere hvor viktig bilsport på WRC- 
nivå er for oppmerksomheten.

En klasse opp, minst
Men, altså: dS4. konseptbilen ble presentert 
i fjor høst, og vakte betydelig oppmerksomhet 
fra første stund. det er noe helt eget når 
Citroen lanserer en nyhet. En hel verden følger 
det franske ikoniske bilmerket. Når så dS4 

allerede er premiert, skjønner vi at dette er en 
bilmodell fabrikken har store forventninger til.
 Utseendet skiller seg ikke vesentlig fra 
andre biler i det samme segmentet: Høy 
bakkeklaring, markant hoftelinje og en svakt 
dalende taklinje, som skal føre tankene hen til 
coupéer. Med andre ord: ikke ulik de naturlige 
konkurrentene.

Spenstig utseende 
Særtrekkene er i første rekke den markante 
fronten, der Citroens design-ikon de seneste 
årene, den markante ”double Chevron”- fronten 
markeres sterkt ved blant annet en gedigen 
forkrommet ramme. På så sett en av de beste 
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Vi har sittet bak rattet på en av de mest spennende ”crossover’ne” 
som lanseres i år: Citroen DS4

Av Per H. Forsberg

Utstyr, materialvalg og utførelse lar det tydelig skinne igjennom at Citroen tar sikte på markedet for de mer påkostede bilene. Her er det definitivt ”premium”.

Citröen DS4:
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løsningene frontmessig for tiden.
 Hekken er mer nøytral, og tankene føres 
til biler som bMW X3, Audi Q5 og volvos XC. 
Med andre ord: Premiumbiler. dette er også 
tilfelle i interiøret. valg av materialer og 
utførelse understreker at dette er tenkt å være 
”en klasse opp” i forhold til de Citroenene vi 
har vært vant til å se på veien.
 Om bord i bilen merker du fort kvaliteten. 
gedigne, sportslige skinnseter, et interiør pre-
get av en rekke designmessige detaljer, i beste 
Citroen-ånd. det er lett å føle seg hjemme, og 
det er innbydende å legge ut på landeveien.
 Og her ute, på landeveien er det et par 
iøyenfallende ting: Citroen dS4 er ikke så 

myk i hjuloppheng/avfjæring som du kanskje 
har assosiert med merket. Her er det et 
betydelig strammere oppheng enn forventet, 
dessuten er styrerespons og veifølelse av en 
helt annen karakter enn forventet. Citroen 
har i så måte definitivt nærmet seg de mer 
påkostede konkurrentene. Understyringen er 
der i  markant grad, men det blir komfortable, 
forutsigbare kjøreegenskaper av det.

Spenstige motorer 
dS4 leveres med 2 dieselmotorer (110 og 160 Hk) 
og tre bensinmotorer (120, 155 og 200 Hk). 
Fabrikken oppgir et dreiemoment på 275 Nm 
ved 1700 omdr./minutt., samt CO2–utslipp på 

kun 149 g/km for den største motoren.
 Alle motorer leveres med 6-trinns gir-
kasser. Med tanke på hva Ola Nordmann vil 
ha om dagen, blir nok 110 hesters turbo-
dieselmotoren og 120- hesters bensin de 
fremste på salgsstatistikken. Hele rekka av 
motorer er moderne konstruksjoner, som ikke 
har noen definitive svakhetspunkter. 
 
det er for tidlig å si hva Citroen dS4 vil koste, 
men spekulasjoner i retning av rundt 20.000 – 
25.000 påslag på en ”ordinær C4” skulle vel gi 
en liten indikasjon.

Bakfra er det litt vanskeligere å identifisere en Citroen DS4, men stilen er absolutt godkjent.

Alle fire dører gir god adkomst til et påkostet og 
gedigent interiør. Her er det greit å oppholde seg 
over lengre tid.

Tro mot sine enorme designtradisjoner, gir 
Citroen meget tydelig utrykk for at dette akter 
de å fortsette med.

Til tross for en utpreget coupéaktig taklinje, er det plass til rikelig bagasje i DS4.
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Her kaster den koreanske bilgiganten seg med 
stor tyngde inn i et meget interessant marked, 
der velkjente konkurrenter får en nykomling å 
forholde seg til. det blir spennende, ikke minst 
for en stor gruppe bilkjøpere som er ute etter en 
romslig og praktisk bil til en fornuftig penge.

Internasjonalt
Når de store bilprodusentene skal lansere en ny 
modell, inviteres det til omfattende presselan-
seringer. For å gjøre det effektivt blir dette som 
 oftest gjort på ett sted, og det er vanlig at et 
sted i det sentrale eller sydlige Europa blir valgt.
 derfor var det ganske unikt at Hyundai - 
verdens femte største bilprodusent - valgte 
Norge som arena for sin presentasjon av i40. 
400 europeiske journalister fra 28 land og flere 
hundre internasjonale storkunder og forhandlere 
kom nærmere bestemt til Larvik i noen hektiske 
sommeruker.

- Hyundai i Europa slår på stortromma og har in-
vitert alle sine viktigste forbindelser i Europa til å 
oppleve lange norske sommerkvelder, sier PR-sjef 
Morten brusletto hos den norske importøren.
 Hyundai hadde base på Farris bad i over to 
uker mens de tok imot besøket. bilprodusenten 
har funnet området rundt Larvik perfekt for 
prøvekjøring av den nye bilen. de varierende 
veiene i vestfold ble arena for den første testen 
for bilpressen fra en hel verdensdel, og idylliske 
landskaper og pittoreske steder vil nok pryde 
mange bildeoppslag med omtale av den nye bilen.
- vi hos Hyundai i Norge er svært stolt av å 
være vertskap for denne milepælen i selskapets 
historie, sier brusletto.

Viktig
- den nye i40 er svært viktig for Hyundais videre 
utvikling i Europa. det er første gang Hyundai 
lanserer en stor stasjonsvogn i det såkalte d-

segmentet. det selges mange slike biler i Norge, 
og for en stor, seriøs bilimportør er det viktig å 
ha et tilbud i denne klassen, sier han. 
 dermed har romslighet og det praktiske 
stått i høysetet på en bil som så absolutt har 
det ytre med seg: Fra den familiekarakteristiske 
fronten og grillen, har den et kraftfullt panser 
og elegante linjer over taket og de skulpturerte 
sidene bakover til bakluken. Modellen er utviklet 
på Hyundais europeiske designsenter i Tyskland 
og følger fabrikantens nye formspråk “fluidic 
sculpture”.
 Og i det godt designete innvendige er det 
plass til mye. Lasterommet sluker hele 553 liter 
mens alle fem seter er på plass. deretter er 
det bare å slå vekk setene disse i forskjellige 
konstella sjoner for å få med seg stadig mer. 

Behagelig
kjøremessig tilfredsstiller den nye Hyundaien 
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Hyundai har lansert stasjonsvognutgaven av sin i40-modell. En helt ny bil i 
markedet, altså. Det er første gang Hyundai kommer med en stor stasjons-
vogn i klassen for store mellomklassebiler, det såkalte D-segmentet.

Hyundai i nytt landskap
Hyundai ix40:
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forventningene til komfort og kjøreegenskaper. 
du sitter – sammen med passasjerene – utmer-
ket, og bilen glir frem med en god rytme og 
tilstrekkelig kraft.
 vi kjørte en dieselversjon med 136 hk ved 
vårt første møte, og følte oss hjemme bak rattet 
fra første meter. Enten vi var på de svingete 
landeveiene langs brunlanes eller langet fortere 
unna på hovedveiene rundt Larvik, la den milene 
bak seg med upåklagelig kombinasjon av be-
hagelig komfort og presisjon i bevegelsene. Og 
når det trengs kan den også sparke fra med godt 
dreiemoment.

Privat og firma
Hyundai i40 har også blitt lansert i sedan-
versjon, men det norske markedet etterspør i all 
vesentlighet stasjonsvogner. derfor blir det nok 
denne Hyundai satser på.
 Modellen kommer med bensin- eller diesel-

motor fra 115 til 177 hk og vil bli levert med 
både manuell og automatisk girkasse. Også når 
det gjelder motoriseringen, vil brorparten av 
kundene her til lands spørre etter dieselmotor. 
Og i tillegg til privatkundene satser Hyundai nå 
stort på firma- og bilutleiemarkedet. Selskapet 
forventer i Norge å selge 1000 eksemplarer av 
i40 til dette segmentet.

Verdig konkurrent
Hyundai vil med i40 konkurrere mot blant annet 
Ford Mondeo, vW Passat og Toyota Avensis. Her 
kan den absolutt komme til å vise seg som et 
interessant alternativ på kjøpernes liste over 
alternativer. 
 den rimeligste utgaven av den nye Hyundai 
i40 stasjonsvogn blir priset fra 275 900 kroner 
med 1,7 liters dieselmotor på 115 hk. Alle 
modellene har oppvarmede sidespeil med blink-
lys, aktive nakkestøtter, elektrisk parkerings-

brems, bagasjeromsskjuler og oppvarmede 
for- og bakseter (unntatt på 1,6 gdi, som ikke 
har oppvarmede bakseter). Alle modellene har 
selvsagt enkel oppkobling mot iPod, pluss AUX 
og USb inngang, ni kollisjonsputer og 16” eller 
17” alufelger. 
- Hyundai har som mål å levere utstyr man 
vanligvis finner i premium biler til en overkom-
melig og akseptabel pris, og denne bilen er et 
eksempel på det, sier brusletto.
 Toppmodellen med full utstyrspakke, diesel 
og automat kommer på 412.950 kroner med 
136 hk. denne utgaven av Hyundai i40 kommer 
blant annet med panorama soltak, filskifte-
varsler, skinnseter, navigasjon, ryggekamera, 
xenonlys, el-sete, to-sones automatisk klima-
nalegg, avkjølt hanskerom, parkeringssensor, 
oppvarmet sone for vindusviskere, cruise-
controll, regnsensor og sotete ruter.
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 Globalt fokus
- Nye Focus representerer det beste av Ford 
Motor Company, sier Stephen T. Odell, styre-
formann og administrerende direktør for Ford 
i Europa.
- vår investering i en ny global C-bilplattform 
gjør det mulig å tilby forbrukere i Europa 
og rundt om i verden en serie biler som gir 
kvalitet, lavt drivstofforbruk, høy sikkerhet og 
smart teknologi ut over det kundene forventer.
 Ford Focus er utviklet i Europa for salg 
i over 120 land over hele verden med 80 % 
felles deler. den nye generasjonen av Focus 
bygger på Fords nye globale C-klassseplatt-
form. denne plattformen vil bære minst ti 

millioner biler rundt om i verden og stå for en 
årlig produksjon på to millioner enheter innen 
2012.
- For et år siden presenterte vi vår visjon om 
en ny generasjon C-klassebiler fra en felles 
global plattform, sier derrick kuzak, direktør 
for global produktutvikling.
- vi har levert den nye C-MAX og grand C-MAX, 
og med nye Focus vil vi demonstrere mulig-
hetene den nye globale tilnærmingen har for 
å forvandle kjernen i Fords produktprogram 
rundt om verden. 

Varianter
den nye Ford Focus kommer på markedet i tre 

karosserivarianter; det Ford kaller en sportslig 
5-dørs kombikupé, en elegant 4-dørs sedan 
(som imidlertid ikke kommer til Norge) og en 
stilig 5-dørs stasjonsvogn.
 designet har ikke gjennomgått noen 
revolusjon, så Focus er seg selv ganske lik 
med sine dynamiske ytre former: karakteri-
stisk front, slank profil, stigende hoftelinje og 
markant hekk. Med 1484 mm høyde, 4358 mm 
lengde og 1823 mm bredde (uten speil) er den 
nye 5-dørs Focus 16 mm lavere, 21 mm lengre 
og 16 mm smalere enn dagens europeiske 
 Focus. Akselavstanden på 2648 mm er økt 
med 8 mm.
 Focus har et cockpitpreget interiør og 
en kupé med veltilpassete former og materi-
aler. For føreren tilbys Fords nye generasjon 
av grensesnittet menneske/maskin (Human 
Machine interface - HMi), som består av 2 
femveis brytere på rattet som styrer funk-
sjonene i de to hovedskjermene, den ene i 
instrumentpanelet og den andre i midten av 
dashbordet.

Sikker og praktisk
Under skallet bys det på ny teknologi i 
 forskjellige utgaver. Focus er ”fullpakket”  
med flere systemer og funksjoner enn noen 
gang før.
 det globale omfanget av Fords C-klasse-
biler – blant annet altså Focus - gjør flere 
teknologier og funksjoner økonomisk tilgjeng-
elig enn noen gang før for biler i denne 
klassen. investeringene i teknologiene tar 
sikte på å tilby kundene et spennende utvalg 
avanserte funksjoner som vanligvis bare finnes 
i større og mer påkostede bilmodeller.
 den nye Focus er dermed den første Ford-
modellen som tilbyr fem sjåførbistandsfunk-
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Med over 10 millioner eksemplarer solgt siden lanseringen i 1998, har 
Ford Focus blitt en populær modell. Den har en kombinasjon av gode 
kjøreegenskaper, komfort, sikkerhet og spennende teknologi. Nå har 
modellen gjennomgått atter en ny oppgradering gjennom et globalt 
utviklingsprogram, slik at den nå fremstår i en ny generasjon.

Ny og friskAv Knut Arild Lotterud

Ford Focus:

Av H-E Hansen
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sjoner basert på et avansert digitalt kamera-
system: Et fremoverrettet kamera er montert 
i frontruten og holder oversikt over veien 
frem over. det kameraet ser, blir analysert av 
en datamaskin. informasjonen fra kameraet 
kan deretter brukes som hjelp for sjåføren 
til å holde bilen i sitt kjørefelt, overvåke om 
sjåføren er døsig eller konsentrasjonen begynner 
å glippe, huske de siste trafikkskiltene som 
ble passert og velge automatisk nærlys eller 
fjernlys avhengig av kjøresituasjonen. disse 
funksjonene skal være enkle og intuitive, og 
tar sikte på å øke sjåførens følelse av trygg-
het og dermed kjøresikkerheten.
 Passive sikkerhetsfunksjoner omfatter det 
sterke og lette stålkarosseriet med mer høy-
fast stål enn i noen tidligere Ford, og en ny 
generasjon avanserte sikkerhetssystemer. Men 
til tross for økt sikkerhet og større tilbud på 
de forskjellige utstyrsnivåene, er ikke vekten 
økt i forhold til den utgående modellen.

Presisjonskjøring
Ford har opparbeidet seg et godt rykte  for 
kjøredynamikk, blant annet med en sty-
ring som er meget presis. Focus fort setter 
så  absolutt videre i dette gode sporet. 
Avanserte systemer for kjøreassistanse og 
chassisteknologi gir utmerkete kjøreglede og 
komfort.
 den nye Focus har blant annet et system 
for dynamisk kurvekontroll som standard, som 
skal forbedre stabiliteten i svingene. i tillegg 
kommer en helt ny elektrisk servostyring.

Grønt fokus
i spekteret av motorer med lavt forbruk 
og CO2–utslipp finnes blant annet den nye 
1,6-liters Ford Ecoboost bensinmotoren med 

turbo og direkteinnsprøytning. På dieselsiden 
tilbys blant annet helt oppdaterte versjoner 
av 1,6- og 2,0-liters duratorq TdCi common-
rail motorene. Auto-Start-Stop er standard på 
1,6-liters Ecoboost og 1,6-liters TdCi-motorer. 
Focus-motorene har CO2-utslipp som begynner 
på 109 g/km, tilsvarende 0,42 liter/mil.
 i tillegg til å tilby effektive bensin- og 
dieselmotorer, har den nye Focus-serien også 
andre funksjoner fra Fords ECOnetic-program-
met, som på forskjellige måter tar sikte på å 

redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp.
Focus utstyrt med 1,6-liters Ford Ecoboost 
bensinmotor og 1,6-liters duratorq TdCi 
dieselmotorer har en helt ny 6-trinns manuell 
durashift-girkasse. bilen kan også fås med 
PowerShift 6-trinns automatgirkasse med 
dobbel clutch, som kombinerer den manuelle 
girkassens effektivitet og kjøreglede med en 
konvensjonell automatgirkasse.
Prisene for Ford Focus begynner på 226 800 
kroner
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Kjent arkitekt
den kjente, tyske banearkitekten Hermann Tilke, 
som har vært arkitekt for flere Formel 1-baner 
rundt i verden, har utarbeidet masterplanen for 
det nye anlegget. Han er meget begeistret over 
naturen og terrenget på Rudskogen, og kan 
fortelle at det finnes få baner i verden som har 
en så spennende beliggenhet. 
- Å kjøre på den nye banen vil bli en sjelden og 
spektakulær opplevelse i kupert terreng og flott 
natur, sier Tilke.
 Opplev dette ved å følge oss på en bilde-
runde fra en av de første løpsdagene nå i 
 sommer!
 
Anlegget
det foreligger store planer for Rudskogen.  
i første omgang er banen nå utvidet fra sine 
opprinnelige 1,9 km til å omfatte to sløyfer 
der den samlede lengden er 3,3 kilometer.  
Fullt utbygget vil banen etter hvert kunne bli 
ca. 4,6 km lang og skal bestå av tre sløyfer, 
som alle skal kunne benyttes uavhengig av 
hverandre. Teknisk sett vil den nye bilbanen 
være klassifisert for Formel 1-testing.
 i tillegg til selve baneutvidelsen skal det 
nye anlegget få nytt depotområde med garasjer, 
nytt tårn og nytt administrasjonsbygg med kurs- 
og konferansefasiliteter. Og publikum har ypp-
erlige tilskuerplasser rundt hele banen. Her kan 
du finne steder å få godt overblikk fra naturlige 
høyder eller oppbygninger. 
 Til motorsykkelaktiviteter som f.eks. enduro, 
motocross og trial, er det i utgangspunktet 
avsatt et område på 1000 mål.

Fleksibelt
Rudskogen Motorsenter vil fremstå som et fleksi-
belt anlegg hvor flere aktiviteter skal kunne 
utføres til samme tid. For selv om motorsport er 
prioritert når sesongen skal planlegges, er det 
også naturlig at publikum for øvrig kan komme 
til ved siden av kommersielle arrangementer.

Les mer på nettsidene: www.rudskogen.no

Rudskogen Motorsenter ved Rakkestad i Østfold er nylig innviet 
i en ny og utvidet form. Asfaltbanen har blitt et moderne motor-
sportsenter for bil- og motorsykkel med internasjonalt tilsnitt. 
Litt av et anlegg for racingentusiaster både bak rattet og på 
tilskuerplass!

imponerende 
nye Rudskogen



29MOTORFØREREN  |   3  |   2011

MOTORSPORT



30 MOTORFØREREN  |   3  |   2011

- Zero Rally er en perfekt måte å vise fram 
klimabiler på. Her må lagene bevise at deres 
miljøvennlige biler er godt manøvrerbare, har 
gjerrige på drivstoffet, har rask akselerasjon og 
mye mer, sier arrangementsansvarlig ina bjørnrå.

Konkurransenerver
Men selv om dette først og fremst skal være et 
utstillingsvindu og en demonstrasjon av bilene, 
var det ikke til å unngå at konkurranseinstink-
tene våknet. Med base i rallybyen Hamar gikk 
turen innom Lillehammer og gjøvik før målgang 
i hovedstaden den tredje dagen. Ruten gikk 
gjennom fjell- og skoglandskap og underveis ble 
det også kjørt spesielle øvelser som bilslalåm, 
bakkeløp og autoslalåm utfordret både kjøretøy 
og sjåfør! det hele ble avsluttet med autoslalåm 
i Oslo, hvor også flere kjente politikere som 
samferdselsminister kleppa og ordfører Stang var 
med og fikk testet sine ferdigheter bak rattet på 
en klimabil.

Total ble det kjørt en distanse på 527 km med 
”klimabilene”. Og bak rattene fant man både 
noen av landets beste racerførere og andre bil-
interesserte. blant annet var MAs direktør Terje 
Tørring å finne bak rattet og i kartleserstolen i 
en av volvo-elbilene.
 Zero-rallyet er et tydelig bevis for at biler 
som drives av strøm eller hydrogen så visst 
ikke er sinken med hensyn til akselerasjon eller 
toppfart. Her gjelder det å se opp for lydløse 
maskiner…

Nyheter
ved siden av et knippe velkjente klimabiler 
som for eksempel de norske elbilene Think og 
buddy, hybriden Toyota Prius og el-sportsbilen 
Tesla, var det flere biler som fikk sin premiere på 
norske veier. den ladbare hybriden Chevrolet volt 
var ny i kamp mot den velkjente Toyota Prius 
plug-in hybriden. Hele tre volvos elbiler stilte 
til start. de ser ut som vanlige volvo C30, men 

inngår i testflåten på 1000 biler som altså kjøres 
på strøm og har en rekkevidde på opptil 150 
kilometer. Hyundai kom med sin brenselcelle/
hydrogen-versjon av ix35, for første gang i til 
Norge, Hyundai bruker faktisk også Norge og 
Norden til å utvikle nye hydrogenbiler. ifølge 
Hyundai Norge er den planlagt for kommersiell 
produksjon allerede i 2015. Nissans elektriske 
Leaf-modellen var også på startstreken. den kan 
i tillegg til sitt nullutslipp som første elbil å ha 
oppnådd beste karakter i kollisjonstesten Euro 
NCAP.Nissan Leaf er kåret til Årets bil i Europa. 
Ellers deltok også en morsom hjemme-ombygd 
elversjon av Citroen 2Cv!!
 Egentlig skulle Mercedes-benz sin brensels-
cellebil ha vært med.
den kjører 40 mil på strøm som produseres fra 
hydrogen uten lokale utslipp. dette er den første 
av ti testflåten med brenselcelle-biler bercedes-
benz skal ta til Norge. dessverre ble bilen i siste 
øyeblikk forhindret fra å starte.

MOTORSPORT

I begynnelsen gikk årets Zero Rally. Dette er et nasjonalt rally for 
hydrogen-, elektriske-, plug in-hybrid- og biodrivstoffbiler. Ar-
rangøren Zero kaller løpet for verdens tøffeste nullutslippsrally.

Sprek konkurranse
Zero Rally 2011:
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MOTORSPORT

Klasssene
det var i alt rundt 30 biler med på Zero-rallyet. 
det ble konkurrert i fem klasser:
klasse 1 Elektriske biler – Urban 
(batteri kapasitet opp til 30 kwh)
klasse 2 Elektriske biler – Touring 
(batteri kapasitet over 30 kwh)
klasse 3 Hydrogenbiler
klasse 4 Plug-in hybrid biler
klasse 5 biodrivstoff biler som må kjøre på mer 
enn 80 % biodrivstoff, var i år med for første 
gang.
 Og i forhold til i “gammeldagse” billøp der 
det bare er å tanke opp med diesel eller bensin, 
krevde depotstoppene her spesiell omtanke 
med hensyn til fylling og lading. volt, amper 
og hydrogen under trykk er uvante faktorer å ta 
hensyn til for de fleste.

Fornøyde vinnere
Andreas Mikkelsen, en av landets aller beste 
rallyførere, stakk av med totalseieren. i en 
Tesla Roadster var det ingen som kunne tukte 
Andreas, som hadde med seg kameraten Andreas 
Nergaard som kartleser.
– dette er helt elektrisk, sa Andreas Mikkelsen.
- En helt rå bil, rett og slett fortalte han.
Teamet hadde ikke ledelsen hele veien, men 
kjørte seg sakte, men sikkert oppover listene.
Å kjøre en elektrisk bil sammenlignet med å 
kjøre en rallybil, er noe helt annet. i hvert fall 
med tanke på støynivået.
– Ja, det var veldig uvant å kjøre en nesten 

lydløs bil. Jeg er jo vant med ganske så høy lyd 
når jeg kjører billøp. Men jeg ble faktisk fort 
vant til at den er så stillegående, sa Mikkelsen 
til Zero.
Også vinneren av den andre elbilklassen jubler 
over seieren.
 - dette er helt fantastisk! Topp gøy å vinne, 
men det var på håret, sa en veldig opprømt 
 kenneth Johnsrud, rett etter at han skjønte at 
han hadde gått til topps i Urban-klassen med 
nye, elektriske volvo C30. 
- dette er jo en prototypebil, og det var utrolig 
moro å prøve den i et rally.
det var for øvrig flere profiler rallyføreren 
som deltok i Zero Rally. Også Mads Østberg og 
 Henning Solberg stilte til start Tesla-roadstere. 
Henning var riktig nok kartleser for sin kone 
Maud.

Vinnerne
klassevinnerne ble: 
Elbil touring: Team Andreas med Andreas 
 Mikkelsen og Andreas Nergaard (Tesla Roadster)
Elbil urban: Team volvo 3 med kenneth Johnsrød 
og Morten Erik Abrahamsen (volvo C30)
Hydrogen-klassen: Team Hyundai med Jeongbae 
Lee og yoin Song (Hyundai Hydrogen ix35)
Plugg inn-hybrid-klassen: Team Toyota med 
Marius Aasen og Marlene Engan (Toyota Prius 
plug in hybrid)
biodrivstoff-klassen: Team biogass100 med 
Magnar bolme og Audun Aspelund (volkswagen, 
Passat Ecofuel 1.4 TS)

Sprek konkurranse
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Bruk medlemsfordelene!

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 avtaler med AutoMester kan du 
få gode verksteds-tjenester, og brilleland gir 
rabatt både på kjørebriller og andre briller. 
En ny avtale med garmin gir gode medlem-
spriser på gPS. det kan ellers oppnås rabatt 
på hoteller og campingplasser, og du får 
gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og leiebil. 
For å nevne noe!

Fullstendig infor-
masjon
Fullstendig informasjon om medlems-
fordelene finnes i MAs håndbok for 2010. 
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute 
og kjører. Ta også med medlemskortet for å 
dokumentere medlemskapet ditt.

informasjon finnes også på MAs nettsider 

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 alko   -
lås i alle nye biler.
– 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 og campingplasser.
– Reisetjeneste, ferieplanlegging og tur-
informasjon.
– Tilbud på verkstedstjenester.
– Rabatt på dekk.
– Medlemsfordel på gPS.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på briller, synstest etc.
– dekning av startlisens for MA-Ungdom-
kjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.

Alkolås
MA har et arbeid i gang som skal føre fram til 
stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye 
biler så snart som mulig. www.ma-norge.no

KastMasken
Et landsomfattende teater- og undervisningsop-
plegg som har ungdom i ungdomsskolen og deres 
foreldre som hovedmålgruppe. www.kastmasken.no

Mennesket i trafikken
kurs om trafikksikkerhet: Eldre i trafikken – Atferd 
i trafikken – Miljøbevisst og økonomisk kjøring.
www.ma-norge.no

MA-Ungdom
MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk. MA-Ung-
dom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant 
unge. MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og 
trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubb -
arbeid omkring i landet. MA-Ungdom ønsker også 
å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:
Death Trip
deathTrip er en landsomfattende konkurranse 
hvor elever fra videregående skoler engasjereres 
til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. den 
beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
Regi: MA og MA-Ungdom. www.deathtrip.no
Ung på vei mot Lappen
vil du ha muligheten til å få gRATiS førerkort?
www.motlappen.no
Facebook
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer 
for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel 
en egen, svært populær Facebook-side: JEg HAR 
iNgEN vENNER Å MiSTE – ikkE kJØR i FyLLA!
bli tilhenger av siden!

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

Skaden dekkes av forsikringen når det er laget 
minikasko- eller kaskoforsikring på bilen. 
de fleste skadene kan repareres på en enkel 
måte. Muligheten for vellykket reparasjon øker 
når skaden repareres umiddelbart. Ta derfor 
umiddelbart kontakt med reparatør når du får 
en slik skade.

Minikasko- og kaskoforsikring
i Sparebank1 Skadeforsikring dekker forsi-
kringen bruddskade på bilens front-, side- og 
bakruter. det er en betingelse for rett til 
erstatning at skaden repareres eller at ny rute 
settes inn, der det ikke er mulig å reparere 
ruten. 

 Hvis ruten repareres, erstattes inntil 600 
kroner. Reparasjon medfører ikke egenandel 
eller bonustap. 

Reparasjon 
Sparebank1 Skadeforsikring har avtale med 
Riis bilglass og Hurtigruta Carglass om repara-
sjon av glasskader. det er viktig at reparasjon 
utføres så raskt som mulig. Når bruddstedet 
ikke er forurenset med skitt, bedres mulighet-
en for vellykket reparasjon. dersom repara-
sjonen utsettes, fører det også til risiko for at 
ruta sprekker og til at det derfor ender med at 
den må skiftes. 
  verkstedet vurderer reparasjonsmåte. Ruta 
kan kun repareres dersom skaden ikke er i 
synsfeltet for føreren. Etter utbedring vil ruta 
ha tilnærmet samme styrke som før skaden 
inntraff. 

Skifte av glass
det vil alltid være en liten risiko for at ruta 
sprekker under reparasjonen. Reparatøren 

informerer særskilt om dette før reparasjons-
forsøket.   i tilfelle må ruta skiftes. Skifting 
betyr fradrag av egenandel på kr. 2000. det 
beregnes ikke bonustap. 

Mange opplever at steinsprut fører til skade på frontruta på bilen. Da 
kan den som oftest repareres før skaden utvider seg og ruta må skiftes.

bruddskade 
på bilglass

Av skadeforebygger Fred Nilsen, SpareBank 1 Skadeforsikring
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bak på sertifikatet ditt vil du på de forskjellige 
rettighetene til å føre ulike kjøretøyer finne an-
givelse av når de skal fornyes. Og mens vanlig 
b-sertifikat for bil i utgangspunktet gjelder til 
du er 100 år gammel, er det 10 år som gjelder 
for C1 og C1E.

En innsats
Så hvis du for omtrent 10 år siden fikk nytt 
førerkort med klassene C1 eller C1E ved kun 
å legge fram legeattest og laminert førerkort 
med påstemplet rett til å kjøre lett lastebil i 
2001, må du nå gjøre en innsats for å beholde 
disse klassene. dette kan skje ved å legge 
fram ny legeattest. 

Vegvesenets råd 
i 2001 ble det utstedt cirka 600 000 slike 
førerkort, og det oppsto kø og ventetid ved 
trafikkstasjonene. Har du ikke kjørt lett laste-
bil i nevneverdig grad, bør du vurdere om du 
har behov for å fornye disse førerkortklassene. 

du beholder 
førerrettighetene 
for personbil 
og andre “lette” 
klasser du har i 
førerkortet ditt. 

Slik fornyer du 
Ønsker du likevel 
å fornye klasse C1 
eller C1E som er 
utløpt og ugyldig, 
kan du gjøre dette 
i inntil ett år etter utløpsdato for 
førerkort klassen uten å måtte avlegge praktisk 
førerprøve.
 
Ta med deg helseattest, blankett NA 0202 som 
ikke er eldre enn seks måneder og oppsøk en 
av Statens vegvesens trafikkstasjoner. den nye 
førerretten gjelder fra utstedelsesdato og blir 
vanligvis gyldig i fem år. Har du fylt 66 år, 

gjelder klassen til fylte 71 år. Har du fylt 70 
år, blir gyldighetstiden bare ett år. gyldighets-
tiden kan også bli kortere enn fem år pga. 
helsesvekkelse. 
 Har det gått mer enn ett år fra utløpsdato 
når du søker om fornyelse, må du bestå prak-
tisk førerprøve i klassene C1 eller C1E før nytt 
førerkort utstedes. 

TEMA

Fikk du førerkort for klasse C1/C1E uten 
førerprøve da det var mulig i 2001? Da må du 
være oppmerksom på at det må fornyes.

Husk å fornye førerkort

I Norge er det i dag fire forskjel-
lige førerkortmodeller som er 
gyldige. Dagens EØS-modell, 
Wien-modell 1, Wien-modell 2 
og grønn bok. 

Selv om alle fire modellene er gyldige innen 
EØS-området og Sveits, anbefaler Statens 
vegvesen at du bytter til dagens EØS-modell 
(plastførerkort) dersom du skal kjøre i ut-
landet. dette for å unngå misforståelser med 
utenlandske myndigheter, banker, bilutleie-
firma osv. 
 
dagens EØS-modell blir også lettere akseptert 
som legitimasjon i ulike sammenhenger. 
det vil ta noen dager fra bestilling av nytt 
førerkort, til innehaver har det i posten. 

gyLdigE FØRERkORT

EU-førerkortet
(bankkortstr.)

Rosa førerkort Rosa førerkort Grønt (liten bok)
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TEMA

Skal du kjøre i land utenfor EØS-om-
rådet, kan det være nødvendig at du 
skaffer deg et internasjonalt førerkort 
i tillegg til ditt nasjonale førerkort.

Undersøk eventuelt med landets ambassade i Norge. 
internasjonalt førerkort er en standardisert overset-
telse av førerrettighetene i et nasjonalt førerkort til 
en rekke språk inklusivt engelsk, russisk og spansk.
 
internasjonalt førerkort er et papirhefte i A6-format 
med grått omslag og hvite sider. det er gyldig i ett 
år. Ulike internasjonale førerkort som tilbys på in-
ternett, er verdiløse og gir ingen førerrettigheter.
 
det internasjonale førerkortet får du blant annet 
ved å henvende deg til MA. For medlemmer koster 
det 75 kroner og for ikke-medlemmer 120 kroner. 
det er nødvendig med nytt passfoto og kopi 
av gyldig førerkort. Fødested må også opp gis. 
Opplysningene kan sendes til:

MA, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo.

Faktura vil bli sendt.

Alternativt kan man få det internasjo-
nale førerkortet ved å henvende seg til 
MAs kontor i dronningensgate 6 i Oslo 
sentrum.

iNTERNASJONALT FØRERkORT

Har du førerkort utstedt før 2005, kan dine 
førerrettigheter være noe utvidet sammenlignet 
med de som får sitt første førerkort etter 1. 
januar 2005.
 
ved bytte til nytt førerkort i dag får du påført de 
utvidede rettighetene med nasjonale tallkoder 
og ved markering av de nasjonale førerkort klas-
sene MST (moped, snøscooter, traktor).
 
de nasjonale klasser og koder gjelder for kjøring 
i Norge og du kan ikke regne med at de blir 
akseptert ved kjøring i utlandet.
 

Klasser og kjøretøyer
M  Moped 
A1  Lett motorsykkel 
A  Tung motorsykkel 
b  Personbil 
bE  Personbil med tilhenger 
C1 og C1E  Lett lastebil 
C og CE  Lastebil 
d1 og d1E  Minibuss 
d og dE  buss 
T  Traktor 
S  Snøscooter
 
Nærmere regler finner du i førerkortforskriften og 
på Statens vegvesens nettsider www.vegvesen.no.

De internasjonale klassene A, B, C, D og E har hovedsakelig samme 
innhold i dag som da de ble innført i Norge i 1979. Klassene A1, C1 
og D1 ble innført i 1997.

HvA HAR dU LOv Å kJØRE?
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Statens vegvesen, Jernbaneverket, kystverket og 
Avinor har lagt frem sine sektorvise stamnett-
utredninger, som blir viktige grunnlagsdoku-
menter for det videre arbeidet med Nasjonal 
transportplan 2014-2023 (NTP).

Viktig grunnlag
vegvesenets riksveiutredning vil sammen med 
retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og 
Fiskeri- og kystdepartementet og den offentlige 
debatten være et viktig grunnlag for etatenes 
NTP-forslag, som legges fram i februar 2012.
- Riksveiutredningen er holdt på et relativt grov 
og overordnet nivå. Fokus er satt på problem-
beskrivelse, mål og strategier og behov for 
økonomiske ressurser. i tillegg vil pågående 

arbeider med ny midtdelerstrategi, og en ny 
kartlegging av forfallet på veinettet, få betyd-
ning for det videre arbeidet, sier vegdirektør 
Terje Moe gustavsen.

Store behov
- gapet mellom dagens tilstand på veinettet og 
en ønsket fremtidig tilstand er stort. basert på 
en grov vurdering vil store deler av riksveinettet 
mangle veinormalstandard ved inngangen til 
planperioden i 2014, sier gustavsen.
 Økonomiske rammer og utbyggingstakten er 
skissert i utredningen. kostnadene for å bringe 
riksveinettet opp til veinormalstandard anslås til 
400 – 500 mrd. kroner. det samlede potensialet 
for bompenger anslås til 140 mrd kroner.

Stilles nødvendige midler til disposisjon, kan 
hele riksveinettet bygges ut i løpet av 20 – 30 
år, mener Statens vegvesen. Rask gjennomføring 
krever at planleggingen effektiviseres, og at det 
bygges lengre strekninger i sammenheng.

Målene
Målet er å gi riksveinettet en god standard i 
henhold til veinormalene. i utredningen har man 
tatt utgangspunkt i dagens normaler - og satt 
fokus på hva som skal til for at riksveinettet skal 
tilfredsstille disse.

Slik kan riksveinettet være om 20-30 år dersom 
dagens veinormaler legges til grunn:
- Nettet har 1.250 km med firefelts veier - mot 
540 km ved inngangen til planperioden 2014

- Trafikksikkerheten er betydelig forbedret gjen-
nom ulike virkemiddel, særlig fokus på møte- og 
utforkjøringsulykker

- Riksveier utenfor byer og tettsteder med over 
12.000 biler i døgnet, og med fartsgrense på 80 
km/t eller mer, har fire eller flere kjørefelt og 
midtrekkverk. Riksveier med 8.000-12.000 biler 
i døgnet skal ha to kjørefelt, forbikjøringsfelt 
og midtrekkverk. Riksveier med 4.000-8.000 
biler i døgnet har to kjørefelt med midtrekkverk 
eller forsterket midtoppmerking. Riksveier under 
4.000 biler i døgnet skal ha en veibredde på 8,5 
meter, med unntak for strekninger i kostbart og 
sårbart terreng, hvor det kan gis dispensasjon 
for smalere vei

- Minste fri høyde på riksveinettet er 4,2 meter

- Riksferjesambandene dekker behovene for 
trafikanter, næringsliv og samfunnet

- det er ingen punkter på riksveinettet med høy 

TEMA

400 - 500 milliarder kroner må til for at riksveiene i Norge skal få god 
standard. Stilles nødvendige midler til disposisjon, kan dette nås på 
20 – 30 år. Rask gjennomføring krever at planleggingen effektiviseres 
og at det bygges lengre strekninger i sammenheng.

Stamveinettet:

Store utfordringer for riksveinettet
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TEMA

eller middels risiko for skred. For lavrisikopunk-
ter er det som minimum etablert gode systemer 
for varsling og stengning ved skredfare

- døgnhvileplasser, rasteplasser, stopplommer 
og kjettingplasser er i henhold til gjeldende 
regelverk, samt kontrollstasjoner og -plasser som 
sikrer tilfredsstillende kontrollnivå.

- gående, syklende og kollektivtrafikk har et 
godt tilbud langs riksveinettet

- Riksveinettet har tilgjengelighet for alle gjen-
nom universell utforming

- Skal vi kunne nå de målene som er satt er 
det helt avgjørende at drift og vedlikehold av 
veiene våre utføres på en god måte. Over tid 
har det utviklet seg et betydelig forfall som en 
følge av at bevilgningene har vært lavere enn 
det faktiske behovet. En betydelig prisvekst i 
driftskontraktene har vært med på å forsterke 
dette. det er satt i gang egne utredninger for å 

beregne kostnadene for å ta igjen forfallet, sier 
vegdirektør Terje Moe gustavsen.

Veistandard og midtrekkverk
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet 
utreder nå Statens veivesen om det bør settes 
krav til midtrekkverk for veier med lavere 
trafikkbelastning enn 8000 kjøretøy pr. døgn. 
det pågår også en viktig offentlig debatt om 
veistandarden mer generelt.
- dette er en viktig debatt. det er liten tvil om 
at trafikantenes krav til veistandard øker, sier 
vegdirektøren.
Høyere standard vil øke behovene for inve-
steringer i riksveinettet ut over 400 – 500 
milliarder kroner.

Hovedpulsårene
Riksveiene er hovedpulsårene i det overordnede 
nasjonale veitransportnettet. de forbinder 
landsdeler og regioner med hverandre og knyt-
ter Norge til utlandet – og har viktige regionale 
og lokale funksjoner. Riksveinettet utgjør 

drøye10.000 km – om lag 19 prosent av det 
samlede riks- og fylkesveinettet, men står for 
om lag 53 prosent av trafikken.
 Riksveiene er spesielt viktige for tung-
transporten. På dette veinettet går mer enn 60 
prosent av tungtransporten.
 Overordnet nivå Riksvegutredningen 
er basert på rutevise utredninger for de 18 
riksveirutene fordelt på åtte korridorer, samt en 
egen sammenstilling for hovedstadsområdet. 
For hver av disse rutene presenteres en analyse 
av de langsiktlige utviklingsbehovene.
- Utredningen gjør rede for utfordringer, mål, 
strategier, tiltak og ressursbehov i et langsiktig 
perspektiv for å sikre et effektivt overordnet 
veinett til god nytte for næringsliv og innbyg-
gere, samtidig som hensynet til sikkerhet, miljø 
og tilgjengelighet for alle er godt ivaretatt, sier 
vegdirektør Terje Moe gustavsen.
 de økonomiske prioriteringene mellom 
transportformene, strekninger og prosjekter og 
hvordan transportnettene kan kobles sammen, 
skal skje i det videre arbeidet med NTP.

det nye riksvegnettet består av det tidligere stamvegnettet 

(8 896 km) med 11 ferjesamband og et tillegg av 

1 542 km øvrige riksveger med 7 tilhørende ferje   -

samband og 16 km fylkesveger og kommunale 

veger. Justert for noen endringer i løpet 

av 2010, så består riksvegnettet per 

januar 2011 av 18 ferjesamband 

og 10 398 km veg inkludert 

armer og ramper.
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MA-Ungdoms Trial Weekend 2011 gikk av stabelen 1.- 4. juni i Gjerstad kommune i Aust-Agder. Det ble igjen 
en stor suksess. Over 140 deltakere i alle aldere hadde kommet for å kjøre trial, være sammen og hygge seg i 
og rundt de flotte løypene til Gjerstad Trialklubb.

Trial Weekend Av Catharina Frostad

det er tydelig at trial fortsatt er en populær 
fritidsaktivitet og hobby rundt omkring i 
landet. imponerende å se hvor mye kropps-
beherskelse og teknikk kjørerne har. det er 
tydelig å se at det ligger mye hardt arbeid bak 
prestasjonene, både fra utøverne og foreldre.

Aldersgrupper
det er også gledelig å se at lovende trial-
kjørere fra de forskjellige lokalklubbene 
fortsetter også opp i tenårene. i denne alders-
gruppen spisses konkurransen til, og vi ser at 
det finnes flere lovende kjørere i lokalklub-
bene som kan hevde seg i toppen nasjonalt 
og internasjonalt. Mange av disse har vi også 
gleden av å bruke som trenere under trial-
weekenden, til stor inspirasjon for utøverne 
som fikk en dag som var både krevende og 
lærerik. 

Flott ramme
i år ble kjørere, familier og frivillig personell 
innlosjert på idylliske Sørlandet Feriesenter, 
hvor man bodde i feriehytter. dette satte en 

flott ramme rundt det sosiale samværet ved 
siden av selve konkurransekjøringen. det er 
alltid trivelig å se igjen gamle kjente og treffe 
nye venner innenfor miljøet.
 det flotte været bidro til godt humør og 
mye moro etter kjøringen, noe både de unge 
og de litt eldre satte tydelig pris på. den store 
grillfesten ble et naturlig høydepunkt da alle 
samlet seg til en hyggelig stund med nydelig 
grillmat og flott samhold. 

Strålende
Også den store løpsdagen ble strålende, og 
gikk mye is og drikke i varmen. 
 Noen syntes nok løypene var litt for 
krevende, men alle - liten som stor og på de 
forskjellige nivåene - kom seg gjennom på 
imponerende vis med stor oppbakking fra 
foreldre og dommere.
 Ettersom fjorårets tiltak med å lodde ut 
premier ble så populært, var det i år igjen 
duket for utlodning. det var tydeligvis lagt 
ned godt arbeid i å skaffe premier, for det var 
mye fint å vinne. Store som små fant seg noe 

de ønsket, og noen heldige stakk også av med 
de fine premiene.

Stor suksess
Alle var enige i at årets arrangement var en 
stor suksess, og gledet seg tydelig allerede til  
Trial Weekend 2012.

Tusen takk til utøverne som gjorde denne 
helgen til en flott helg. Tusen takk til tren-
erne og den fantastiske jobben de gjør for 
utøverne. Tusen takk til dommerne. Tusen 
takk til Søgne Trialklubb for et flott arrange-
ment. Og sist men ikke minst tusen takk til 
trialutvalget med Liss Thomassen og Monica 
Steinsvik. dere gjør en fantastisk innsats.
Og alle, selvsagt også undertegnede, som har 
vært på trialweekend, er imponert og utrolig 
fornøyd med hva dere gjør for trialen og 
trialweekenden.

vi ses til neste år på vaulali Trialklubbs nye 
baneområde!☺

MA-UNGDOM

2011 
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MA-UNGDOM

kvinner
Plass Startnr    Navn Klubb Merke ccm  Status Prikk
1 49 Emilie Sletta gjerstad Trial-klubb    20
2 50 Milagra b. Sandnes gjerstad Trial-klubb    52
3 51 Solveig Nilsen gjerstad Trial-klubb    87
 
Mini Rekrutt
Plass Startnr    Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
 57 Elfrida Lyberg gjerstad Trial-klubb    0
 56 Tor Eikeland gjerstad Trial-klubb    0
 53 Julia Strand vaulali Trial klubb    0
 52 Magnus Meland vaulali Trial klubb    0

Rekrutt
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 43 kristoffer Meland vaulali Trial klubb    5
2 42 Mathias voster vaulali Trial klubb    11
3 46 Anders Halvorsen gjerstad Trial-klubb    16
4 40 Sebastian Strand vaulali Trial klubb    16
5 45 Adrian Nilsen gjerstad Trial-klubb    28
6 37 Andreas Michaelsen grimstad Trial klubb    29
7 39 gabriel Fjelde vaulali Trial klubb    36
8 48 Joakim Hole Polden vaulali Trial klubb    39
9 41 Leander bruntveit vaulali Trial klubb    44
 47 Casper berg Omland vaulali Trial klubb   brutt 100
 38 Simon knutsen vaulali Trial klubb   brutt 90

Rekrutt C
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 55 kristian Olsen Lista Trialklubb    0
1 54 Herman Sørensen Sneltvedt    0

Trim C
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 20 Curt Tronstad grimstad Trial klubb    8
2 21 kjetil Andersen Sneltvedt    11
3 22 kjell kile Sneltvedt    11
 
kvinner d
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 35 Huldeborg barkved vaulali Trial klubb    30
2 36 Marte vea Huseby vaulali Trial klubb    44
3 34 Helene S. koch grimstad Trial klubb    65

klasse: d
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 31 kjetil gulløy Sneltvedt    7
2 30 Stian Halvorsen gjerstad Trial-klubb    12
3 32 Morten Melberg vaulali Trial klubb    16
4 28 vidar Sandvik vaulali Trial klubb    22
5 25 ivar Haugvaldstad vaulali Trial klubb    28
6 27 Harald Sedberg vaulali Trial klubb    45
7 23 gunder Felix grimstad Trial klubb    47
8 24 kristian Hørte gunleifsen grimstad Trial klubb    52
9 59 Even Sandkleiv bondevik grimstad Trial klubb    57
10 26 Jone Haugvaldstad vaulali Trial klubb    73
11 29 Odd Jone Thorkildsen vaulali Trial klubb    75
12 33 bjørn August Steinsland Sørlandets Trialklubb    81

kvinner C
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 18 Mette Fidje gjerstad Trial-klubb    21
2 17 Oda Sletta gjerstad Trial-klubb    41

klasse: C
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 9 knut Robin ytterdahl Lista Trialklubb    4
2 8 Andreas Ore Wormsen Lista Trialklubb    12
3 10 Jarand-Matias vold gunvaldsen grimstad Trial klubb  15
4 14 Mads vegerstøl gjerstad Trial-klubb    16
5 16 Nikolay kristiansen gjerstad Trial-klubb    16
6 12 Simon Stenvik vaulali Trial klubb    19
7 13 Stian b. Antonsen gjerstad Trial-klubb    24
8 11 bjørnar Eikevik grimstad Trial klubb    26

klasse: b
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 6 Ole Morten Thoresen Lista Trialklubb    32
2 5 Nils-Johan vold gunvaldsen grimstad Trial klubb    45
3 4 Magnus grødem vaulali Trial klubb    50
 7 Jostein Soppeland vaulali Trial klubb   brutt 
 
klasse: A
Plass Startnr Navn Klubb Merke ccm Status Prikk
1 2 Ole barkved vaulali Trial klubb    32
2 3 Thomas Selde Sørensen Flosta Trialklubb - M    32
3 1 Jacob-Olaus vold gunvaldsen grimstad Trial klubb    40

Resultatliste
Trialweekend 3. juni 2011 Gjerstad
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vi skal fram til mandag 19. september holde på 
med skolering av de nye aktørene. det er mye 
som skal øves inn for at de skal gjøre en best 
mulig jobb. 
 de to første ukene står teater på programmet, 
og da er det Rolf Magnus Orø og Camilla Fredrikke 
Andersen som har ansvaret. 
 de resterende fire ukene er det innøv-
ing av skoledag og foreldremøte som står på 
programmet, pluss opplæring i emnene rusgifter 
– kommunikasjon – samarbeid – osv… denne 
opplæringen er det Thorbjørn Orø og Stig Eid 
Sandstad som tar seg av. 

Ja, da er det på’n igjen for et nytt 
skoleår for KastMasken-prosjektet. 
4 nye ungdommer er ansatt og skal 
snart ut på turnéveien rundt i landet.

KastMasken:

Impuls 16 er samlet til opplæring

MA-kryssord 3-2011

Navn:                               Adresse:
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Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får til-
sendt 4 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2011:

Håvard Skrede, 
Øygarden, 6390 vestnes

bjarne Stette, Huflakvegen 6, 
6421 Molde

Olav Tåsåsen, Skyttaveien 15, 
1481 Hagan

vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 752, Sentrum, 0106 Oslo Frist: 31. september 2011

K V F N V E I H
A F Ø R S T E
I R E E K T
L E N T I V A N
AS U E VA L F Å
E L I V A R L
R O B Ø K

P R O M I L L E G R E N S E
D R A M A N E I D E N K L
R E G I S T E R E K K I E

L E S T E I T O E R E N
P A R K E R I N G S P L A S S
Å T E R G A P T K

Geist-
lig

Mon-
ster-
..........

Peri-
ode Latter

Euro-
peer Tone På

topp
Helse-
trøye

Næring
Støt-
tet

Russer

Virke-
lig-
heter L Tre-

sort
Like

Leaste

Skue-
spill 0,2‰

Lege

Over-
sikt

Prep Tydet Prep

Mang-
elvare

Spiste Fins Le-
verte Nå

Sølv-
vinne-
ren

Gresk

Voks!

Krus

Ydet

FS

Bakkene SvimmelØy

Konj.

Hi
lst

Gøyale
Står

Org
Røre

Art.
Svi!

Tidsp.
Org

Nekt
Lett

Org.
Plagg

Motta
Etat

l�

l�

l�

l�

l �
l �

l �

�

�

��
�

�

� �
l �

ORGANISASJON

Årets gruppe består av, fra venstre: Trond Isaksen fra Biri, Yama Moradi fra Trondheim,
Ine Vargset fra Oslo og Lisbeth Hurvedal, Froland.
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kalenderen inneholder forskjellige norske 
billedmotiver for hver måned. Overskuddet  fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til 
MA-prosjekter for trafikksikkerhet, som setter 
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”.
 MA-medlemmer og andre kjøpere blir kon-
taktet pr. telefon allerede fra månedsskiftet 
august-september. kalenderen koster totalt 
399 kroner inkludert porto og eksp. gebyr.

MA følger opp suksessen fra de 
siste årene, og har igjen lagd en 
flott kalender. Nå er 2012-utgaven 
klar!

MA-kalenderen 2012

REISERORGANISASJON

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2011:

Håvard Skrede, 
Øygarden, 6390 vestnes

bjarne Stette, Huflakvegen 6, 
6421 Molde

Olav Tåsåsen, Skyttaveien 15, 
1481 Hagan

vi gratulerer!
Og her er løsningen:

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 47 42 04. E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no. 
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”. 

Tips til Motorføreren  

Nr. 3 - 2011 • kr 39,-

3
2011

Bilnytt: 
Nye modeller på veien

Tema: 
Slik virker ”narkometeret”

MA-Ungdom: Den store Trial-weekenden

Båtpromille: MA-forslag om lavere grense
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Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Organisasjonskart for Redningstjènesten
Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen

Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen Sør-Norge
Sikringsbygget, 4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler (LRS)
identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen Nord-Norge
Postboks 1016, 8001 Bodø

Tlf.: +47 75 58 07 45
Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler (LRS)
identisk med politidistriktene

og Svalbard

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Telemark
Dekksenter AS

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Jernbanev 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Kåre Ekrene
Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Andebuv 74
3170 SEM

Tlf. 33 31 14 57

Kjøpmannsg 38
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 80 63 13

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Madla Bil AS
Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Glomv. 1
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 13 79 99

Ronnie Husvik
Transport
Nordbyjordet 5

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 92 87 30 33

Teto Trafikkskole
Kannikgata 22

4008 STAVANGER
Tlf. 51 53 26 11

Jørn’s Bil og
Brems AS
Østre Aker v 68

0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Kaldheims Auto
Steinsland

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 70 50

Son Kro AS
Storg 31

1555 SON
Tlf. 64 95 70 08

avd. Kragerø
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 25 24

Prøven Bil AS
Bjørndalen 1-3

7028 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 42 60

Lillestrøm - Tlf. 66 93 65 00

S & V
Automobilprodukter AS

Heddalsvegen 36
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 42 90

Sagland
Bil og Motor AS

Strandg 103
4307 SANDNES
Tlf. 51 62 22 00

Optikeren
Solagården
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

Mo og Jølster
vidaregåande skule

Mo, 6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Maritimt
Opplæringskontor

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 70 89 20

Anders Estenstadsveg 18
7046 TRONDHEIM
Tlf. 73 90 24 24

Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 41

Termo Partner A/S
Tonningsg. 33
6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Stabekk
Bilsenter AS

Professor Kohts v. 85
1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50

Øvregata 173
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 72 95 00

Tananger Service
Senter AS

Tananger
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 99 22

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

7467 TRONDHEIM
Tlf. 07 300

Sæternes
Transport AS

Ramstadlandet Austafjord
7900 RØRVIK

Tlf. 99 28 25 30

Velsvik Transport
Moltumyrane

6076 MOLDTUSTRANDA
Tlf. 46 54 25 24

Vegart Klauseie
Transport

Sagmov. 70
2074 EIDSVOLL VERK

Tlf. 970 97 000

Petter Iversby
Transport

Løkenv. 4
1743 KLAVESTADHAUGEN

Tlf. 99 59 55 02

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Maskintransport AS
Industriv

3300 HOKKSUND
Tlf. 91 59 19 34

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Bedriftsv. 8
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 70 10

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 51 54 10

Autover Bilglass AS
Apenes g 16

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 88 70

Automatservice AS
Salhusv. 55, 5131

NYBORG
5871 BERGEN
Tlf. 55 18 05 40

Alf Hoff
Trafikkskole
Hillevågsveien 18
4016 STAVANGER

Tlf. 51 58 95 00

Kai O. Leinan
Transport AS

Humlebakken 31
3929 PORSGRUNN

Tlf. 909 93 028

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Kpm Transport AS
Bergnev. 24

4355 KVERNALAND
Tlf. 94 00 29 44

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57
7334 STORÅS

Tlf. 72 49 50 00

Østerdal
Trafikkskole DA

Grindalsv. 3
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 35 20

1706 SARPSBORG
Tlf. 69 16 84 00

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Sikkerhet langs veien

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Kjell Kristiansen
Trafikkskole
Idrettsvegen 28

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 81 71 49

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

John Rathe
Transport
7100 RISSA

Tlf. 73 85 46 54

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Rana Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Ernstsen Mc &
Snøscooter

Lagervegen 7
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 19 11

Birger Lie
Bilforretning AS

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 00

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Mekonomen
Moss AS

Midtv. 1
1526 MOSS

Tlf. 69 26 20 20

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Mekonomen
Tromsø AS

Terminalg. 32
9019 TROMSØ
Tlf. 77 60 96 20

Thoresen
Bilverksted

Skarrag. 3
3320 VESTFOSSEN

Tlf. 32 75 70 78

Team Taxi AS
Oslov 14/16

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 38 00

Markv. 46
9510 ALTA

Tlf. 78 45 09 00

MA 3-2011.pmd 01.07.2011, 12:362



Finn din nærmeste automester på
www.automester.no

Kongsvinger
Elverum

Lillehammer

Fredrikstad
Larvik

Arendal

Skien

Notodden

Fagernes

Kristiansand

Stavanger
Haugesund

Bergen

Førde

Ålesund
Molde

Trondheim

Namsos

Bodø

Narvik
Harstad

Tromsø

OSLO
Mjøndalen

Verdal

Voss

180 VERKSTEDER 
PÅ LANDSBASIS

MEKANISK 
SKADE OG LAKK

•	 Alle	typer	reparasjoner	
	 på	alle	bilmerker
•	 Bilens	original	
	 garanti	beholdes
•	 EU-kontroll

•	 Aircondition-service
•	 Ruteskift/reparasjon
•	 Karosseri	reparasjoner
•	 Lakkering
•	 Originale	deler

1 ÅRS 
MOBILITETSGARANTI
Med AutoMester mobilitets
garanti får du hjelp uansett tid 
og sted i hele  Norden i et helt år.

• Ingen egenandel

• Hjelp på stedet eller 
 på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste 
 AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet 
 alle dager i året



LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å SITTE I EN NY 
VELUTSTYRT 2012 MODELL SOM TAR DEG TIL VANN, 
VIND OG FRYDEFULLE SVEV. DERFOR LANSERER VI 
VOLVO V50 LIMITED EDITION.

2012 MODELL

NYE VOLVO V50 LIMITED EDITION

FRA KR 293 800,-

Volvo. for life

VOLVO V50 LIMITED EDITION
* VEIL. PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 3,8–9,0 L/100 KM. CO2-UTSLIPP 99–211 G/KM. TILBUDET GJELDER
ALLE NYE 2012 MODELLER UT 2011 ELLER SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. VI TAR
FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDEDE BILER KAN HA EKSTRAUTSTYR. TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG WWW.VOLVOCARS.NO

LIMITED EDITION

Du får:  
Skinninteriør
Elektronisk klimaanlegg
Cruise Control
Bluetooth handsfree
Vannavst. sideruter foran
Skinn, alu og kromdetaljer
R-design detaljer
Sølv rails
Dual Xenon hovedlys
17” alu. felger
Rygge- og regnsensorer
... og 10 andre tillegg

KR. 0,-
VERDI KR. 37 000,-


