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MAhjørnet

leder

Ubeskyttete trafikanter:
Ny flaggsak?

Budsjetter og
menneskelig faktor

MA har som organisasjon alltid hatt en stor flaggsak
å kjempe for ved siden av de mange andre politiske
kampsakene. Alkolås har vært flaggsaken de siste
årene. Før det igjen var det kampen for å få senket
promillegrensa som ble vunnet. Alt til beste for trafikksikkerheten. Hvor står vi og hvor går vi nå?

Jeg hørte det igjen. På radio. En kollisjon front mot front mellom to biler der flere var
blitt drept. Andre av passasjerene var på intensivavdeling på sykehuset, der de kjempet
en kamp mellom liv og død.
- Forbikjøring og for stor fart, tenkte jeg. Ikke fordi jeg er spesielt klarsynt, men fordi
det er så altfor mange eksempler på slike tragiske ulykker.

MA har drevet et planmessig arbeid med å opplyse
myndigheter, transportører og folk flest om alkolås
og har begynt å se resultater av dette arbeidet. Blant
annet har Troms fylkeskommune vedtatt å kreve alkolås
som et konsesjonsvilkår for skolebarntransport.
Teknologien gjør også store fremskitt. Allerede nå kan
sensorteknologien erstatte blåseteknologien, noe som
vil gjøre det vesentlig enklere å få gjennomslag for
bruk av alkolås i personbiler. Kanskje vil konkurransen
om å lage trafikksikre biler bety mer enn et lovpåbud
på dette området? Vi kan i alle fall si at arbeidet med
å få gehør for hvor viktig alkolåsen er går fremover.
Selv om vi så langt fra er i mål med å fremme alkolåsen, bør MA starte arbeidet med å definere en ny
flaggsak. Det satses sterkt på sikre biler, på sikre veier
og på teknologiske løsninger. MA bør derfor rette sin
oppmerksomhet mer mot de ubeskyttete trafikantenes
rett til å ferdes trygt og sikkert i trafikken. Det
gjelder dem som ferdes på to hjul, alle gående, alle i
barnevogner etc. Her trengs en innsats over et bredt
spekter.
MA bør frem til landsmøtet 2010 meisle ut mål og
tydelige kampsaker som kan bedre trafikksikkerheten
for disse trafikantgruppene. Jeg ønsker innspill både
fra medlemmer og avdelinger. Tiltakene må være av
en slik karakter at de kan tenne og engasjere MAavdelingene på en aktiv måte.

Svein Iversen
Forbundsleder MA

Senere på dagen begynte fjernsynsbilder å komme fra ulykkesstedet: To vrak der begge
frontene var trykket sammen til det ugjenkjennelige i forvridd metall. Det må ha gått
fort…
Bildene viste også omgivelsene, en normalt god landevei med ett felt i hver retning
i en sving. Mellom feltene var det så vidt jeg kunne se markert et bredt skille med til
dels to heltrukne linjer. En av de to bilene må ha kjørt forbi på et sted som helt klart
ikke var egnet til forbikjøring; et sted der merkingen forteller at det rett og slett er
forbudt.
I den neste runden av nyhetsdekning på den nasjonale fjernsynskanalen ble forskjellige
parter intervjuet. En av dem sier at ”midtdeler er det eneste som hjelper”. Dette hadde
en kritisk undertone til Vegvesenets prioritering som ikke fant rom for et slikt tiltak
her. Steder der denne ulykken skjedde var nok ikke funnet risikobelastet nok til å få
midtskillere. De ble prioritert et annet sted. Hadde det vært motsatt, må man dessverre
formode at ulykken hadde skjedd et annet sted. Nettopp der en fysisk midtskiller ikke
ville være satt opp.
I dette nummeret av Motorføreren refereres statsbudsjettet. Man kan selvsagt alltid
kritisere en prioritering som bare gir rom for nye små veistubber med fysiske midtskillere. Men det er umulig å få slikt på alle norske veier. Akkurat som det kan rettes kritikk
mot at andre deler av budsjettet ikke tilgodeser de mange andre gode formålene vi alle
er enige om.
Jo da, midtdeler sparer liv. Men det sparer også liv å holde fartsgrensene, eller til og
med kjøre saktere når situasjonen ser ut til å kreve det. Det hjelper også å ikke kjøre
forbi eller opptre uaktsomt. Politiet har nylig gitt ut en rapport som kaster lys over
blant annet hvordan mange sjåfører opptrer direkte klanderverdig og gjør andre av oss
til helt uskyldige ofre på landeveien. Det kan du også lese mer om i denne utgaven.
Det er klart av vi må arbeide videre med veiene og stille krav til myndighetene om
å legge til rette for stadig bedre trafikksikkerhet. Men vi kan ikke gi dem skylden.
Gjerningsmannen sitter bak rattet.

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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Vinterdekk:

Godt plantet i bakken

Av H-E Hansen

Senhøsten er i ferd med å bli vinter. I alle fall har det kommet snø
mange steder. Nå er det behov for vinterdekk på bilen. Et bildekk har
en kontaktflate mot underlaget på størrelse med en håndflate. Fire
slike flater er alt du har av bakkekontakt mot veier, som i månedene
fremover vil by på is og snø.
Gode vinterdekk er ikke bare viktig for
fremkommelighet, men minst like mye for
sikkerheten. Vinterveiene krever dekk som skal
sikre at vi har kontroll over alle kreftene som
virker på bilen når du skal svinge, akselerere
og bremse på variert og uforutsigbart føre.
Hvis du kvier deg for jobben med å skifte over
fra sommer- til vinterdekk, så få hjelp!

Ditt ansvar

Ifølge lover og regler er det bilføreren som må
vurdere om kjøretøyet er sikret tilstrekkelig
veigrep. Når det er glatt føre kan man oppnå
dette ved å bruke vinterdekk med eller uten
pigger, kjetting eller liknende.

6
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Kravet om tilstrekkelig veigrep veier tyngre
enn fristene for når piggdekk og kjetting kan
benyttes, hvis føreforholdene krever det. Bruk
av piggdekk eller kjetting er ikke tillatt i tiden
fra og med første mandag etter 2. påskedag
til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og
Finnmark er tilsvarende periode fra og med
1. mai til og med 15. oktober. Det er ingen
frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk. Det er krav om at kjøretøyer over 3500
kg medbringer kjetting dersom det forventes
kjøring på veier med snø og is.

I orden

Vær oppmerksom på både alder og slitasje når

du skal bytte om fra sommerdekk til vinter
hjulene som har stått lagret siden i våres.
Du må forsikre deg om at dekkene er i
orden på alle måter med at de er feilfrie, har
god mønsterdybde og riktig lufttrykk. Altfor
mange sjåfører tar sjanser når det gjelder å
være godt skodd med ordentlige dekk.
Undersøkelser har vist at mange nordmenn kjører på sommerdekk på vinterføre.
Det gjelder ikke bare de mange utenlandske
tungtransportførerne man hører om hvert
eneste år. Ikke bare setter slike bilister sine
egne liv i fare. De utgjør en livsfare for andre
trafikanter.
Så vær riktig skodd for de ulike årstidene.
Vinterdekk er spesielt merkede med symbolene
M+S, MS, M&S M-S eller ”Mud and snow” med
mønsterdybde minst 3 mm.

Mønstergyldig

Loven krever minimum 3 mm mønsterdybde
i vinterdekk, men de fleste eksperter anbefaler at man skifter ut dekkene en stund før
slitasjen går så langt. Det er nemlig et faktum
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at eksempelvis dekkets viktige våtegenskaper
svekkes betydelig en god stund før 3 mmmerket nås.
Dersom mønsterdybden er under 3 mm er
ikke dekket lenger å betrakte som et vinterdekk
og piggfrie dekk kan da kun brukes som et
sommerdekk.

Aldringsprosessen

Selv om dekkene har mønster godt innenfor
slitasjegrensene er det ikke sikkert at grepet er
optimalt. Veigrepet, spesielt på vinterføre, er
nemlig også avhengig av at gummien er myk
og fersk. Bilgummi er nemlig ferskvare. I takt
med at gummien eldes og utsettes for sollys og
varme mister den mye av sin elastisitet, og blir
hard og ”glatt”. Dette er den samme prosessen
som vi kjenner fra gummistøvler. Etter noen år
blir gummien så tørr og hard at den sprekker,
selv om støvlene ellers ikke er utslitt.
Er dekkene blitt 5-6 år gamle kan du i hvert
fall regne med at gripeevne og vinteregen
skaper er redusert. Spesielt gjelder dette
piggfrie dekk – hvor myk gummi og mange
lameller er selve grunnlaget for de gode egenskapene på glatt føre.

Vedlikehold nødvendig

I gamle dager var det vanlig å anbefale kryssbytte av hjulene mellom for- og bakakslene.
Moderne dekk har imidlertid som oftest
rotasjonsretning, noe som gjør dette uaktuelt.
Likevel kan det være en god idé å flytte hjul
mellom foran og bak fra sesong til sesong –

men altså ikke fra side til side. Slitasjen blir
gjerne størst på drivende hjul, noe som tilsier
at to av hjulene raskere blir modne for utskifting. Monteres hjulene foran og bak annenhver
sesong fordeles slitasjen slik at alle fire blir
jevnt slitt. Dermed utsettes behovet for å kjøpe
nye dekk, samtidig som man får et mye bedre
resultat med fire nye dekk når utskifting først
blir nødvendig.
Og husk at de hjulene som ikke er i bruk altså sommerhjulene som tas av nå – fortrinnsvis bør lagres mørkt og kjølig til neste sesong,
noe som vil sørge for at aldringsprosessen
forsinkes.

Ettersyn

Når først vinterdekkene er satt på, er det ikke
bare å ture frem til neste sommer. Du må
inspisere dekkene jevnlig og ofte, for eksempel
en gang i måneden. Alle dekk har indikasjon
for hvor mye de er slitt. Mål mønsterdybden og
påse at den er minst det påbudte. Sjekk også
at dekkene ikke er skadet. Selv en liten rift bør
inspiseres av en ekspert.
- En annen viktig sak som mange er for lite
oppmerksomme på, er jevnlig kontroll av
lufttrykket i dekkene. Å kjøre med korrekt
lufttrykk er viktig for sikkerheten, og hjelper
dessuten til med å redusere drivstofforbruket.
Kjøring med feil lufttrykk kan dessuten for
korte dekkenes levetid betydelig, sier Jan-Erik
Sofiedal hos Nokian Dekk AS.
Og han legger til et ekstra tips:
- Det er ellers en god idé å vaske vinterdekkene

noen ganger i løpet av sesongen. Det er påfallende hvilken forbedring av veigrepet dette
kan gi.

Pigger eller piggfritt

Spørsmålet om man bør velge vinterdekk med
eller uten pigger er en gjenganger hvert eneste
år, og meningene er mange.
- En stor andel av norske bileiere velger pigg
dekk når bilen skal ha nye vinterdekk. Ikke
minst utenfor de store byene er dette tilfellet, sier Sofiedal. Han opplyser at for Nokian
fordeler salget seg med 60 % på piggfrie og
40 % på piggdekk.
Moderne vinterdekk – både med og uten pigger
– holder i dag meget høy standard. Fortsatt har
piggdekket en fordel på våt is, mens det piggfrie vinterdekket gir høyere kjørekomfort på for
eksempel bar vei.
- Det finnes gode argumenter både for og imot
begge alternativer, men til syvende og sist
koker det hele ned til å ta et valg på basis av
de vinterforholdene man vanligvis har der man
normalt kjører – og å velge en dekktype man
føler seg komfortabel og trygg med, understreker Sofiedal.
- Nesten uansett underlag, er en piggdekksjåfør
som føler seg trygg og rolig bak rattet en langt
sikrere sjåfør enn om samme person skulle
velge piggfrie dekk under tvil – og ende opp
med å føle seg engstelig og utrygg i trafikken.
I en slik setting blir følelser og psykologi i
mange tilfeller viktigere enn fakta og reelle
egenskaper.
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Billys:

Innlysende viktig
Godt og riktig lys er kanskje det mest undervurderte på en bil. Tenk deg hva det kan bety
i det ekstra lille øyeblikket du får til å reagere
i en krisesituasjon i mørke eller under dårlige
lysforhold. Det er avgjørende for sikkerheten og
komforten. Så og si all informasjon du får bak
rattet er basert på synsinntrykk. En undersøkelse
har vist at faren for en ulykke med dødelig
utgang øker med 130 % i mørket!

Ekstra belastning

Av H-E Hansen

Godt lys er helt avgjørende for å kunne kjøre trygt. Uten gode
lyskastere på bilen vil du kjøre inn i mørket med fare for livet
til både de usynlige som befinner seg der og deg selv. Det
virker så selvsagt. Likevel er det mange av oss som kjører med
for dårlig lys. Selv om det er enkelt å holde det i orden.

8
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Det er bare lys som kan gi øyet et bilde. Jo
bedre lys, jo bedre er bildet som sendes gjennom synsnerven til hjernen for behandling.
Deretter sendes signaler om hvordan det skal
reageres. Dette tar tid. Hvis lyset er dårlig går
dyrebar tid til spille for å tolke hva man ser. Selv
en normal hastighet på 80 km/t tilsvarer over
22 meter i sekundet! Og vi har vel en tendens til
å kjøre like fort om natten som om dagen.
Veiskilt, trafikk, vei- og føreforhold, samt det å
styre, bremse og gire, pøser hele tiden på med
impulser. En stressituasjon når som helst, og om
natten øker presset fordi synsfeltet er begrenset.
Mange viktige inntrykk blir enten borte eller
synlige når de er mye nærmere enn om dagen.
Tretthet gjør situasjonen verre. Dårlig lys på
bilen gjør at du må konsentrere deg mer og blir
enda mer sliten. Konsentrasjonen kan svikte.
Siden nattkjøring ofte oppfattes som ensformig,
øker faren for også å duppe av.

Mye informasjon

Tre faktorer avgjør hvor godt en bilfører ser i
mørke: Lysmengden fra lyskasterne på bilen,
synet til sjåføren og kjøreforholdene.
Kjøreforholdene er stort sett utenfor vår kontroll. Det aller meste av norske veier er uten
hjelp fra gatebelysning. Vi må stole helt på
egne krefter og forholdene er ofte utenfor vår
egen kontroll. Det er enorm forskjell på å kjøre
på regnsvart asfalt, som suger bort lyset som et
sort hull, og godt, hvitt vinterføre.
Når det gjelder ditt eget syn, er det også
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en faktor som på en måte er gitt til enhver
tid, forutsatt at du gjør det beste ut av det og
bruker briller hvis det er nødvendig. Alder spiller
en viktig rolle ved kjøring i mørke. Ubønnhørlig
trenger du mer lys jo eldre du blir. En 40-åring
trenger dobbelt så mye lys som en 20-åring. 60
år gammel må du belage deg på å behøve seks
ganger så mye lys som 20-åringen.
Av de tre faktorene er det lysmengden vi kan
gjøre noe med. Og det er snakk om fjernlysene,
for nærlyskasterne er i stor grad fastsatt.

Hold lykteglassene rene.
Skitt bryter lyset og reduserer lyset på veien.

Pass på

For å få bedre lys på bilen, er det ikke bare å
sette inn større pære. Det er faktisk forbudt
å bruke pærer som er større enn 55 watt på
norske veier. Hvis det er sterkere lys du ønsker,
henter du lite på å bryte forskriftene ved å øke
wattstyrken. En sterkere pære vil dessuten gi
deg en hel rekke problemer, som kortere levetid
på pæren, større varmeutvikling slik at delene i
lyktehuset kan smelte og det kan skje avskalling
av reflektormateriale inne i lyskasteren.
- Det er ikke sterkere pærer man behøver, men
mer lys og riktigere lys, sier Bjørn Nordberg hos
Hellanor, som driver med et bredt utvalg av
lysutstyr og reservedeler til bil.
For å få optimalt lys, er det i første omgang
viktig å gjøre det best mulige ut av hva bilen
din er utstyrt med i utgangspunktet. Det er din
selvsagte plikt som bilfører å forsikre deg om
at alle lys virker som de skal, er rene, ikke er
skadet og at pærene er i orden. Det sier seg selv
at man finner første og beste stopp for å skifte
pæren når den ryker. Kjøp gode pærer, gjerne et
anerkjent merke!
Hvis lykteglassene er skitne reduseres
lyseffekten dramatisk. Høst og vinter preges av
veier med løv, regn, salt og skitt. Hovedlys og
baklamper blir tilgriset. Da gir lyskasterne et for
dårlig lys. Undersøkelser gjennomført i Tyskland
viser at bilens hovedlys mister 60 % av lyset
etter bare en halvtimes kjøring på skitne og
slapsete veier. Det betyr at føreren får en langt
kortere bremsestrekning til rådighet i kritiske
situasjoner.
Riktig justering må også gjøres fagmessig en
gang iblant. I tillegg krever ulike situasjoner at
du stiller høyden på lyset i forhold til hvordan
bilen er lastet. Derfor finnes stadig flere biler
med en knapp på dashbordet som gir mulighet

Rene lyskastere: Optimal lyskjegle
Skitne lyskastere: Redusert og feil lys kan også blende medtrefikanter

til å stille vinkelen på lyset. Hvis du glemmer
det, får møtende trafikk lyset midt i fleisen når
du for eksempel har fullastet bagasjerom.

Et håndgrep

Ønsker du i tillegg mer lys, er det en mulighet
å montere ekstralys. Her er det mye å hente.
Tanken på å montere ekstra lyskastere virker
kanskje fjern. Du har lite lyst til å skjemme
fronten av en ny bil med fremmedelementer
som kanskje krever hull i både plast og karosseri.
- I dag finnes det et bredt spekter av braketter
til forskjellige biler, som gjør at monteringen
ikke setter spor, beroliger Nordberg.
Og hvis man fortsatt er opptatt av utseendet,
er det bare noen håndgrep som skal til for å ta
av lyktene.
- Egentlig burde det være like naturlig å sette
på ekstralysene for mørkesesongen som det
er å skifte til vinterdekk, fortsetter Nordberg i
Hellanor.
Ved å bruke et par tusenlapper på ekstra
lyskastere kan gevinsten være et fjernlys som
fordobler lyslengden! Forskriftene krever minst
100 meter fra de originale fjernkasterne. De
fleste har noe lengre rekkevidde, men dette
varierer fra bilmodell til bilmodell. Med en liten
investering kan du se 3-500 meter fremover!

Det betyr mye for sikkerheten; Et nesten glemt
tilskudd til bilens dyrebare sikkerhetspakke av
belter, puter, deformasjonssoner – aktive og
passive tiltak det settes fokus på hele tiden.
Mange dramatiske situasjoner og ulykker kunne
vært unngått, hvis vi hadde bedre sikt og
ekstra tid til å reagere på veien.

Pass reglene

Det er likevel ikke bare å flomme på med
ubegrensete mengder lys av hensyn til møtende
trafikk og andre veifarende, som ikke må
blendes. Regler setter klare grenser. Lyset fra
bilens fjernlyskastere måles etter visse kriterier i 25 meters avstand. Lysstyrken må ikke
overstige 480 lux – som defineres som 100 %.
Fra desember 2002 har dette vært en særnorsk grense som tar hensyn til våre spesielle
forhold, mens resten av Europa må holde seg
på bare 75 %.
Produsentene tester hver enkelt type
fjernlyskaster og finner hvilken prosentstyrke
den har. For å finne ut hvor mye lys du har på
bilen, er det bare å lese av merkingen på glassene eller et annet sted på lykten, og summere
tallene. 2 ganger 20, som er ganske vanlige
original-kastere, er totalt 40, og gir eksempelvis fortsatt rom for mye mer opp til grensen på
100.
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ORGANISASJON

Alkolåskampanje 2009:

Stor og nyttig innsats

MAs alkolåsbil har kjørt Norge på kryss og tvers. Årets kampanje for å
vise hvilket viktig redskap alkolås er for å sikre alle frihet fra fyllekjørere, har vært en suksess. Kampanjen har i år vært spesielt rettet
mot kommuner, fylkeskommuner, transportselskaper og andre som er
involvert i skoleskyss. Målet er å få gehør for at alkolås må innføres
på alle skolebusser.
Det er nå flere fylkeskommuner som har inn
ført krav om alkolås når anbud om skoleskyss
lyses ut.
Ellers henvender demonstrasjonsbilen med
alkolås seg til et bredt publikum. MA ønsker at
alkolås skal bli standard sikkerhetsutstyr i alle
nye biler fra 2012.

Lang rute

Alkolåsbilen er en Volvo V70 med fabrikkmontert
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alkolås. Den gir gode muligheter for enkelt å
demonstrere hvordan en alkolås virker. Samtidig er herregårdsvognen et godt synlig, mobilt
”kontor”, som har hatt med forskjellig informa
sjonsmateriell.
Fra tidlig vår og videre ut over senhøsten
mot vinter er det ikke lite alkolåsbilen har vært
med på.
Odd-Harald Bjørnøy fra Levanger har vært
en primus motor under veis. Han har stått for en

stor del av kjøringen og møtevirksomheten.
Alkolåsbilen har gått flere tusen kilometer langs
norske veier siden startskuddet gikk i mai. Helt
fra Hedmark i våres til Telemark, og Aust- Agder
på forsommeren har turen gått til det indre
Østlandet. Fra Trysil har den gått den lange
veien til Nordland før den vendte sydover mot
Trøndelagsfylkene.
I det siste har bilen blitt skodd om til
snøføret og slaps på fjellovergangene, der
Volvoen har turnert i Møre og Romsdal, Sogn og
Fjordane.
- Og så kom jeg bare sekunder etter at et
steinras nesten sperret veien ved Stryn, kan
Bjørnøy fortelle. En påminnelse om at vakker
Nordfjordnatur i strålende vær kan by på skumle
overraskelser på smale og kronglete veier.

Markedsliv

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

ORGANISASJON

gjør MA og arbeidet for alkolås meget synlig.
Responsen har vært god mange steder.
I Oppland sto Svein Thompson sentralt i å
fremme arbeidet for alkolås i alle skolebusser
og å vinne gehør også for at tjenestebiler til
kommuner og taxi også kom i fokus. En rekke
kommuner fikk besøk av MA-representanter og
den sølvgrå MA-bilen med sin umiskjennelige
logo.
MA-avdelingen i Trysil hadde bilen en
periode i sommer, der alkolåsen blant annet ble
vist fram på Engerdalsdagene. Og med veldig
god respons. Herfra kunne Aud Ingrid Pedersen
rapportert om tendenser til kø for å få prøvd
bilen blant de 10 000 deltakerne.
Kort tid etter ga Stjørdalsdagene muligheter for
at fylkesråd for AP i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Ingvild Kjerkol, var en av de mange som
fikk prøve hvordan alkolåsen virker, og snakket
omhvorforNord-Trøndelagfylkeskommunebør
kreve alkolås i skolebussene i fylket.

Arbeidsdager

Ut over store evenementer har det vært en
”hverdag” der det er gjort en grundig jobb med
å forberede møter for å få vist hvilket nyttig
redskap alkolås er i trafikksikkerheten, det være
seg i busser og annen yrkestransport eller i
personbiler.
I Nordland hadde MA-veteranen Pauline
Elvenes for eksempel lagt opp et godt og tett
opplegg som omfattet pressedekning, besøk hos
administrasjon og sjåfører i Cominor busselskap,
møte med FAU i Narvik kommune og visninger/
møte ved bilen på Ballangen Torg. Ordfører
Anne-Rita Niclasson i Ballangen uttrykte i et
møte stor interesse for alkolås i skolebusser
og har fulgt dette opp både i fylkestinget og i
pressen.
På samme måte hadde MAs Jan Arne Johansen i Sortland lagt ned god innsats i å møte
kommunenher.Herblepressedekningengjortav
nettavisen til Vesterålens blad.

Slag i slag

Og slik har det gått slag i slag. MA-ildsjeler som
har lagt opp til møter lokalt når bilen har arbeidet seg gjennom kommuner, fylker og lands
deler. Man har møtt politikere og embetsverket i
fylker og kommuner, skolebussjåførerog fagforeninger, trafikklag og privatpersoner, foreldre og
barn, rektorer og elever, trafikksikkerhetsutvalg
og Statens vegvesen, kringkasting og aviser.
Programmet har vært omfattende og de
involverte mange fra MA, blant andre leder for
Ytre Namdal MA Knut Lænn, leder for Fosen MA,
Jan Inge Strøm, Kjell Einar Årsland fra MA i
Molde, sekretær i Surnadal MA Eivind Hasle,
leder i Indre Nordfjord avdeling Oddmund
Teigland ogTorbjørn Duesund. Samt mange flere.
Og det er ikke slutt med dette. Midt i
oktober ble bilen levert videre til Hordaland ved
Brit og Helge Fjell. Nå står resten av Vestlandet
og Sørlandet før tur går tilbake til Østlands
området.
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TEMA

UP-rapport

Utrykningspolitiet:

Avslørende
ulykkesrapport
Bilførere som åpenbart er å
klandre for en dødsulykke, er i
stor grad tidligere straffet for
annen kriminalitet. Og det er flest
tidligere straffede gjerningsmenn i
de dødsulykkene som er forårsaket
av rus. Utrykningspolitiet har kommet med en omfattende studie av
dødsulykkene i trafikken. Under
tittelen ”Hvem fortjener politiets
oppmerksomhet?” settes det fokus
på hvem som forårsaker ulykkene,
hvordan de skjer, ofre og andre
sammenhenger.

Og hvem skulle vel være bedre til å kunne si
noe om ulykkene som skjer på veien. Landeveiens voktere er alltid til stede og har en
nærhet til begivenhetene som ingen andre.
Derfor bringer rapporten mange spennende,
nye perspektiver og interessante observasjoner. Og det brukes håndgripelige begreper
som gjerningsmenn, offer og klanderverdig
atferd.

Figuren viser fordeling av personer omkommet i trafikken 2004 – 2005
fordelt på trafikantgrupper samt gjerningsmann og offer.
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Klart fokus

- Politiets fokus i trafikksikkerhetsarbeidet må
særlig rettes mot høyrisikogruppene i trafikken.
For å øke kunnskapen om hva som forårsaker
de mest alvorlige ulykkene på norske veier,
har Utrykningspolitiet gjennomgått alle de
425 dødsulykkene i trafikken i årene 2004 og
2005, skriver Odd Reidar Humlegård, sjef for
Utrykningspolitiet, i sitt forord.

I 52 % (219) av ulykkene har gjerningsmannen opptrådt klanderverdig og i
48 % (206) av ulykkene har gjerningsmannen ikke opptrådt klanderverdig.

TEMA

Studien tar særlig for seg hva som kjennetegner de førerne som forårsaker dødsulykker. For
høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand er de
viktigste årsakene til at liv går tapt på veien.
Dette er politiets ansvarsområder, og det er
denne gruppen risikovillige førere tiltakene
må retts inn mot også i det videre arbeidet.
UP foreslår blant annet mer grundig vurdering
av vandel og edrulighet før nye bilførere kan
erverve førerkort. Det foreslås også å innføre
nullgrenseprinsipp for andre stoffer enn alkohol
og hurtigtester for narkotika.

Overrepresentert

Studien viser at tidligere straffede personer
er overrepresentert blant dem som forårsaker
dødsulykkene. Denne gruppen utgjør en særlig
utfordring i trafikksikkerhetsarbeidet, og det er
viktig å se politiets innsats på veiene som en del
av politiets alminnelige forebyggende og kriminalitetsbekjempende arbeid. For første gang har
vi også fått vite hvor mange som helt uskyldig
blir drept på veiene.
Politiet bør ifølge rapporten i større grad
spisse innsatsen mot personer og målgrupper
som utgjør en potensiell fare og risiko. Det er
særlig mannlige, yngre og uerfarne førere som
overskriderlovlighetsgrenserellerutfordrerannen
grensesetting og tar risiko. En del av disse er
ungdom som har en farlig trafikkatferd, men som
ellers er lovlydige. I tilegg finner vi også personer
som begår straffbare forhold som trafikklovbrudd
og annen kriminalitet. Denne siste gruppen er
en særlig utfordring for politiet. Rapporten uttrykker at det derfor er viktig at politiet ser denne
sammenhengen og visker ut skillet mellom den
ordinære polititjenesten og trafikksikkerhets
arbeidet – som kan være to sider av samme sak.

Omfattende data

Arbeidet med rapporten
startet i 2007. Målet
er å lære mer om
ulykkesårsaker, hvem
som omkommer, i
hvilken grad trafikantene eksponerer seg
for risiko, og hvor
mange som faktisk
dør helt uforskyldt
i trafikken. UP
setter fokus på
den menneske
lige atferd, og
mindre på vei og
kjøretøy.
Rapporten
består av tre
deler. Del 1 er
UPs analyse
av politidokumenter knyttet til alle
dødsulykker
i trafikken i Norge
i 2004 og 2005, del II er en littera
turstudie, gjort av SINTEF, av forskningsfunn
på området og del III består av konklusjoner
og tiltak.
I første del av undersøkelsen foretar UP
en analyse av politidokumenter fra dødsulykkene i 2004 og 2005. Dette omfattet i alt
425 ulykker med 476 drepte. Disse ble gjennomgått, og én gjerningsmann ble identifi
sert for hver ulykke (250 gjerningsmenn omkommet, 175 overlevd). Omtrent halvparten
av disse gjerningsmennene (219 personer)

Figuren viser forekomsten av rusmidler hos gjerningsmenn i de 425 døds
ulykkene. Det ble påvist rus hos ca 26 %, dvs. 111 personer.

utviste
en klanderverdig
atferd, som resulterte i ulykken. Tre
typer klanderverdig atferd ble identifisert:
Ruspåvirket kjøring, kjøring i for høy fart og
aggressiv kjøreatferd. I en del tilfeller var det
kombinasjoner av disse typene atferd som
utløste ulykkene.

Rus og fart

For høy fart var den hyppigst forekommende
underkategorien av klanderverdig atferd.

Fart, alene eller sammen med rus eller aggressiv kjøreatferd er hovedårsak
i 153 ulykker; 48 % av ulykkene med klanderverdig atferd og 36 % av totalen.
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UP-rapport
Ruspåvirket
kjøring, alene
eller sammen med høy fart, var
også en viktig hovedårsak, mens aggressiv
kjøreatferd forekom mindre hyppig.
Det er særlig mange (mannlige) unge
blant førere med klanderverdig atferd. Gjennomsnittsalderen for gjerningsmenn som har
utvist klanderverdig atferd er 32 år, mens
gjennomsnittsalderen for de ikke klander
verdige er 47 år. Førere under 20 år utgjør
kun 5 % av gjerningsmennene med ikke
klanderverdig atferd, men 24 % av førere med
klanderverdig atferd. Det er særlig når det
gjelder ulykker forårsaket av for høy fart at
de unge er overrepresentert. Når det gjelder
rusulykkene, dvs. de ulykkene der rus er
hovedårsak (alene eller sammen med fart),
er andelen unge noe lavere.

Tidligere kriminelle

Det er en klar tendens til at de klanderverdige
førerne i større grad enn de ikke klander
verdige er tidligere straffet for kriminalitet
(51 % mot 18 %). I begge disse gruppene
er det trafikkovertredelser og vinningsforbrytelser som er mest vanlig. I gruppen av
klanderverdige førere er det en større andel
som er registrert med flere straffbare forhold.
Det er flest tidligere straffede gjerningsmenn
i de dødsulykkene som er forårsaket av rus.

De uskyldige

I tillegg til de gjerningsmenn som omkom
i trafikken, ble 226 personer definert som
trafikkofre. Studien har sett nærmere på
ofrenes aksept av risiko, alene og i sammenheng med gjerningsmannens risikoaksept.
Dette bl.a. for å kunne si noe om omfang av
personer som totalt uforskyldt mister livet i
trafikken. 126 personer har i denne toårspe-

Tall for andelen klanderverdige og ikke klanderverdige
gjerningsmenninnenforhver
aldersgruppe
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rioden mistet livet uten å ha akseptert eller
utvist noen form for risiko. Av disse var 45
personer forulykket av en gjerningsmann som
hadde opptrådt klanderverdig, mens 81 av en
ikke-klanderverdig gjerningsmann.
- Disse uskyldige ofrene i trafikken fortjener
mer oppmerksomhet i det videre arbeidet,
mener Humlegård.

Personlighetstrekk

Rapporten inneholder også en omfattende litteraturstudie av spørsmål om hvilke personlighetstrekk som kjennetegner førere som er
spesielt risikoutsatt i
trafikken. Her belyses
for eksempel hvilken
betydning biologiske
forhold og hjernens modning har på
risikofylt atferd, hvilke
sosiologiske fellestrekk
disse førerne har og
når og hvor er disse
førerne ute på vegen?
Det har vært
forsket på mange
ulike personlighetstrekk relatert til risikofylt
atferd. Det synes nokså klart at personer med
en farlig kjørestil og som er mer involvert i
trafikkulykker enn andre, scorer høyt når det
gjelder behov for spenning og nye utfordringer,
aggressivitet, uansvarlighet/normløshet og
mangel på empati/ medmenneskelighet.
Forskningen viser videre at det er ulike
personlighetstrekk og behov som utløser
risikofylt føreratferd. Hos noen er slik atferd
sterkt knyttet til alkohol eller andre rusmidler,
mens hos andre er det fartsglede og spenning
som står sentralt. Det som imidlertid er felles
er at disse førerne undervurderer risiko og
overvurderer egen førerdyktighet i forhold til
andre førere.

Vandel og edrulighet

Siste del av rapporten oppsummerer en del av de
tiltakene som det nå jobbes videre med. Siden
både ungdom og personer registrert i politiets
strafferegister er overrepresentert i dødsulykker
i trafikken, i forhold til befolkningen for øvrig,
bør det rettes tiltak mot slike grupper. UP foreslår
blant annet mer grundig vurdering av vandel og
edrulighet før erverv av førerkort. Det foreslås
også å innføre nullgrenseprinsipp for andre stoffer
enn alkohol og hurtigtester for narkotika.
Andre tiltak kan være etterretningsstyrt
polititjeneste på vei, kontroll og overvåkning av

risikosøkende ungdom og personer med kriminell
atferd. Det kan også stilles strengere krav til
overtredelser begått i prøveperioden med hensyn
til prikkbelastning og til tap av førerrett. En egen
opplæring av førere som har tapt førerretten
i prøveperioden med fokus på risikoforståelse
nevnes også, samt merking av kjøretøy for ferske
førere.
- Målrettet innsats, basert på analyse og økt
kunnskap er avgjørende for å nå målet om en
markant og varig reduksjon i antall drepte og
hardt skadde. Denne rapporten presenterer
hovedfunnene i prosjektet. Jeg håper den vil
være til nytte og inspirasjon for alle som arbeider
med trafikksikkerhet, avslutter UP-sjef Humlegård
i sitt forord.

BILNYTT

Toyota Prius:

En foregangsbil

Av H-E Hansen

Toyota hybridmodell Prius har kommet i en ny generasjon. Den tredje
i rekken. Mens mange andre bilprodusenter fremdeles bare kan vise
til fremtidsvyer og konseptbiler innen miljøsatsning, kan Toyota se
tilbake på ti års masseproduksjon og et milliontalls Priuser på veien
verden over.
Prius er en håndgripelig suksess for massemobilitet med lavt forbruk. Her er det ikke snakk
om en miljøvariant for de spesielt interesserte. De gode miljøegenskapene er oppnådd
uten at det går på bekostning av god komfort,
behagelige kjøreglede og innvendig plass. Og
designet taler for seg selv!

Ny på alt

Den tredje generasjonen av Prius følger i de
vellykkete forgjengernes spor, men er likevel
helt ny både utvendig, innvendig og teknisk.
Det tidsmessige, utvendige designet taler godt
for seg selv. Linjene gir bilen en uovertruffen

aerodynamikk. Totallengden er økt med 15 mm
til 4460 mm. Bredden er økt med 20 mm til
1745 mm, for å gi bilen bedre stabilitet og et
mer robust og dynamisk uttrykk. For å beholde
den lave luftmotstanden er høyden fortsatt
1490 mm, men det høyeste punktet er skjøvet
bakover med 100 mm, slik at det er 15 mm
bedre hodeplass i baksetet.
I det romslige og luftig innvendig er det
også nye takter, med blant annet nytt design
på dashbordet. Lengden på kupeen som kan
romme fem, er økt med 10 mm. Ryggen på
forsetene er 30 mm tynnere, slik at det spares
20 mm med beinplass bak. Bagasjeplassen er

økt med 30 liter til 445 liter med baksetene
oppslått. Totalt er det 1120 liter plass med
baksetene nedfelt.
Prius byr på mye utstyr og nye finesser. For
eksempel har Prius verdens første solcelledrevne ventilasjon som hindrer temperaturøkning når bilen er parkert i sola. Og et nytt
”head-up display” viser viktig kjøreinforma
sjon nederst på frontruten, deriblant bilens
hastighet, Eco-Drive minitoren og navigasjonssymbolene.

En av hver

En hybrid er en blanding mellom ulike arter.
Tidligere snakket vi i første rekke om en hybrid
som et dyr med foreldre fra to ulike arter. I vår
moderne dagligtale forstår vi i stadig større
grad en hybrid som en bil, som kombinerer to
typer motorer for å oppnå lavt drivstofforbruk
og lave CO2-utslipp.
Hybridbilen Prius er utstyrt med både en
forbrenningsmotor og en elektrisk motor som

BILNYTT

På 10 år har Prius gått gjernnom en utvikling til sin tredje generasjon.
kraftkilde. Bensinmotoren er hovedkraftkilden,
men bilen skifter på å benytte de to motorene,
enten hver for seg eller samtidig, hvis så mye
krefter trengs. Vekslingen mellom motorene
skjer automatisk og umerkelig. Men du kan
følge med på prosessene ved å velge forskjellige informasjonsdiagrammer på dashbordet.
Den elektriske motoren drives av batterier.
Disse lades fra forbrenningsmotoren eller når det
bremses. Det skjer ingen lading utenfra.
Når du starter eller bilen kjører sakte benyttes
den elektriske motoren til fremdrift. Da glir
bilen lydløst og nesten umerkelig frem. Hvis du
behøver akselerasjon kan elektromotoren gi et
overraskende kraftig skyv. Og det er en trinnløs
økning av hastigheten. Toyota Prius er utstyrt
med et automatgirsystem som er meget enkelt og
behagelig å bruke. Etter hvert som farten økes tar
forbrenningsmotoren over, helt eller delvis.

Sterkere

Den samlede ytelsen fra hybridsystemet er

økt med 22 % fra 110 til 136 hestekrefter. En
ny lettvekts 1,8-liters bensinmotor yter 98
av disse hestene. Resten kommer fra elektromotoren. Samlet sett leverer Prius noe som
tilsvarer de samme ytelser som en vanlig
2.0-liters familiebil. Den akselerer fra 0-100
på 10,4 sekunder – et halvsekund raskere enn
dagens modell. Og toppfarten er på 180 km/t.
I 120 km/t har den nye Prius-motoren et
turtall på 2180 omdreininger, mot 2470 i dagens
Prius. Det gir roligere gange og rundt 12 %
bedre drivstofføkonomi enn hos forgjengeren.
I hybridsystemet er 90 % endret fra for
gjengeren. Føreren kan velge mellom tre ulike
kjøreinnstillinger: EV-modus der bilen drives
bare av batteriet og elmotoren, ECO-modus som
maksimaliserer effektivitet og drivstofføkonomi
og POWER-modus som gir maksimal ytelse fra
systemet. En Eco Drive monitor hjelper føreren
med å kjøre så effektivt som mulig.

Lave utslipp

Prius kan i henhold til Toyotas fabrikkstall by
på så lave tall som 89 gram CO2 pr km og et
forbruk på 0,39 liter pr mil. Dette er ledende
for en familiebil av denne typen og størrelsen.
Hvis vi holder miljøgevinsten utenfor, vil dette
i rene tall si at du isolert sett sparer nærmere
9000 kroner i forhold til en bil som forbruker
0,75 l/mil, dersom du kjører 20 000 km i året
og bensinen koster 12 kr/liter.
Prius er på miljøsiden tildelt 5 stjerner i
en uavhengig test som den tyske bilorganisa
sjonen ADAC har gjennomført. Denne tredje
generasjon av Prius ble tildelt maksimalt
antall miljøstjerner og 92 % totalresultat i en
såkalt EcoTest. Det var tre poeng mer enn den

utgående modell av Prius. Til tross for økt effekt og bedre prestasjoner slipper nye Prius ut
mindre CO2 enn forgjengeren.
Ifølge ADACs testkjøring brukte Prius
0,46 liter/mil og det sikret 42 poeng. Når det
gjelder utslipp av skadelige stoffer fikk den
nye hybridmodellen 50 poeng av 50 mulige.
Testen er ikke sammenfallende med EUstandarden, men gir en sammenligning mellom ulike modeller. Prius slapp ut 109 g/km
i ADAC-syklusen, som innbefatter kaldstart,
kjøring med varm motor og hurtigkjøring i
130 km/t på motorvei. Bensin- og dieselbiler
blir behandlet likt.
Topplasseringen ble delt med VW Passat 1.4
TSI EcoFuel-modell som går med naturgassdrift
og ett poeng bak var Honda Insight 1.3 Hybrid
å finne.

5 X 2 stjerner

Den nye Toyota Prius oppnår også 5 stjerner og
en samlet score på 83 % i Euro NCAPs sikkerhetstest. Prius er dermed den tredje Toyotamodellen med høyeste score etter den nye og
strengere testprosedyren. Sju kollisjonsputer
og aktive hodestøtter er standard. Den nye
hybriden byr ikke bare på god passiv sikkerhet,
men den er også utstyrt med en rekke aktive
sikkerhetsdetaljer som elektronisk kontrollert
bremsesystem, bremseassistanse, veigreps
kontroll, stabilitetskontroll - og i toppmodellen
også adaptiv fartsholder med kollisjonsvern.
Prisen for Toyota Prius begynner på
265 900 kroner. Fra dette grunnleggende
utstyrsnivået Comfort kan du herfra velge
Advance, Executive eller Premium som om
byr på det meste du måtte ønske deg.
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Škoda Octavia:

For enhver lyst

Av H-E Hansen

Škoda Octavia har kommet i en ny utgave. Den har gjennomgått en
omfattende ansiktsløftning. I et bredt spekter av modellvarianter
fremstår den nå i nytt utseende og med ny teknikk. Og det er ikke
snaut hvilke ulike modellversjoner som finnes.
Ut over ”standardmodellen” som sedan og
stasjonsvogn får du nemlig bilen i så forskjellige utgaver som den robuste Scout-utgaven,
med økt bakkeklaring og firehjulstrekk som
standard og den sportslige RS-utgaven.

Nye former

Škodas bestselger – mellomklassebilen for
familiebruk - har gjennomgått en omfattende
ansiktsløftning. Den har fått et nytt og oppgradert design, samt en rekke teknologiske
endringer i forhold til karosseri, frontlykter,
motor, utstyr og interiør. Resultatet viser seg i
form av et helt nytt utseende.
Fronten viser en helt ny utforming av
både panser og sideskjermer. I tillegg er
frontlyktene nye, sammen med tåkelys med en
hjørnelysfunksjon: Det adaptive bixenon-lyset
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tilpasses etter hvilken kjøresituasjon bilen
befinner seg. Nykommeren har dessuten fått
nye baklykter, reflekser i støtfangerne, nye
sidespeil, nye lakkfarger, nye lettmetallfelger
og lakkerte sidelister som standard i Norge.
Innvendig er rattet nytt og man møter
nye instrumenter med klar, hvit farge, nye
radio- og navigasjonsløsninger, ny betjening
av klimaanlegget samt nye interiørstoffer og
dekorelementer. Du får om ønskelig mulighet
for oppvarming av baksetet.

Mange motorer

Motorprogrammet er utvidet med en ny og
fleksibel 1.4-liters TSI-motor på 122 hk som
leverer et maksimalt dreiemoment på 200 Nm
allerede fra 1500 omdreininger. Denne vil i
likhet med 1.8 TSI-motoren på 160 hk også

tilbys i kombinasjon med den nye 7-trinns
DSG-girkassen med tørr clutch. Škoda Octavias
motorprogram omfatter dermed motorer fra
80 hk til 200 hk på bensinsiden og dieselmotorer med ytelser fra 105 hk til 170 hk. Den
gunstigste miljøprofilen har den 105 hk sterke
1.9 TDI pumpedyse-motoren, som har et CO2utslipp på beskjedne 135 gram per kilometer.
Partikkelfilter er standard på alle norske
dieselmodeller.

Terrengversjon

For dem som ønsker en Octavia som er designet for litt røffere forhold, finnes Scoututgaven. Her tilbys et robuste ytre og ekstra
fremkommelighet. Med forhøyd bakkeklaring
og firehjuldsdrift er Scout en bil som kan
utforske løyper utenfor den slagne asfaltveien.
Her kommer den seg frem på en måte som
burde tilfredsstille de fleste som har ulend vei
de må forsere.
Škoda Octavia Scout er utstyrt med en
Haldex-clutch av fjerde generasjon som sørger
for drift på alle fire hjul. Ved normal kjøring
leveres mesteparten av kreftene til forhjulene,
men ved behov kan opp til 50 prosent av kref-
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tene fordeles til bakhjulene. På denne måten
sikrer systemet best mulig veigrep til enhver
tid, samtidig som drivstofforbruket holdes
nede. Systemet er også å få på andre versjoner
av Octavia.
Scout er utstyrt med solide støtfangere
samt beskyttelsesplater, som understreker
bilens terrengegenskaper. Dette, kombinert
med 179 mm bakkeklaring, sørger for frem
kommelighet på de fleste steder. Nye og
oppgraderte Škoda Octavia Scout blir levert
med to kraftige motorer – en 1.8-liters TSImotor på 160 hk og en 2-liters dieselmotoren
2.0 TDI med 140 hk.

Sportslige utgave

Den sportslige versjonen av Škoda Octavia har
betegnelsen RS. Dette er utgaven for entusiastene, som vil ha ekstra fraspark i en bil som til
daglig gjør jobben til allsidig hverdagsformål.
I tillegg til de endringene hele modellen
har gjennomgått, tilbys her enda bredere luftinntak, som gjør fronten ekstra iøynefallende.
Her finnes også detaljer som nye 18-tommers
lettmetallfelger og metalliclakk. Det sportslige
chassiset er senket til 127 mm, samtidig som

bilens vekt er redusert med 20 kg i bensinversjonen og 15 kg i dieselversjonen. Škoda
Octavia RS har også fått luftmotstanden
redusert betydelig, noe som ikke bare bidrar
til bedret drivstofføkonomi, men også til en
høyere topphastighet.
Begge motoralternativene i nye Škoda
Octavia RS tilfredsstiller miljøkravene i EU5standarden, enten du velger den bensindrevne,
200 hk sterke 2.0 TSI-motoren eller den
dieseldrevne, 170 hk sterke 2.0 TDI CRmotoren. Bensinvarianten forbruker i gjennomsnittlig 7,5 liter drivstoff per 100 km
og har et CO2-utslipp på 175 g/km. Med den
sterke dieselmotoren under panseret, klarer
Škoda Octavia RS seg med bare 5,7 liter driv
stoff per 100 km, mens CO2-utslippet ligger på
150 g/km. Begge motorer kan kombineres med
en sekstrinns utgave av den lynraske DSGgirkassen.

Grønn utgave

Skoda Octavia finnes også i den miljøsnille
Greenline-versjonen, der den har fått en rekke
tilpasninger som gjør den mer effektiv og
mindre forurensende. Motoren er en nyutviklet

1,6-liters dieselmotoren på 105 hk med et
gjennomsnittsforbruk på bare 0,44 liter/mil
som gir et CO2-utslippetpå 114 g/km. Lavt
utslipp oppnås også ved at bilen gitt blant
annet et senket understell for å redusere
luftmotstanden, vekten er senket og den er
utstyrt med spesielle dekk med lavere rulle
motstand.

Utstyrsvarianter

Škoda Octavia leveres i utstyrsvariantene
Classic, Ambiente og Elegance. En ny versjon
av den påkostete topputstyrsmodellen
Laurin&Klement står også på tapetet.
Bilen koster fra 214 400 kroner med den
minste bensinmotoren på 1,4-liter og 80 hk
i 5-dørs utgave. Stasjonsvognen starter på
224.400 kroner med samme motor.
Škoda Octavia Scout med 140 hk dieselmotor vil koste fra 378 400 kroner. Femdørs
utgaven av Škoda Octavia RS koster fra 358
500 kroner med 170 hk 2.0 TDI CR-motor og
manuell girkasse.
Octavia GreenLine vil som sedan koster
fra. 236.100 kroner, mens stasjonsvognen
begynner på. 246 600 kroner.
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Citroen C5:

Bevegelighet i snø

Av H-E Hansen

Citroën C5 kom i en ny generasjon i fjor. Ikke lenge etter har modellen kommet med et nytt system som skal hjelpe deg med å komme i
gang og kjøre sikkert på snø. Det er et antispinnsystem som tillater
litt spinn, fordi det er mest effektivt på glatt føre.
Da vi første gang fikk prøve det nye kjøreprogrammet ble det kalt ”Snow Motion” og vi
fikk prøve det i dyp snø og på is. Egentlig er
Citroëns offisielle betegnelse ”Intelligent
Traction Control” (ITC). I omtalen her skal vi
kalle det ved sitt opprinnelige navn, fordi det
er som skreddersydd for nettopp for et land
som opplever vinter.

Intelligent

Snow Motio er et intelligente antispinnsystem
som er utviklet spesielt for å tilby et system som
gir mulighet for å ta seg frem enkelt og effektivt
på snødekte føre og de glatte veiene man måtte
påtreffe når som helst. Det har fått et ekstra
fokus på slike forhold i forhold til ”vanlige”
antispinnsystemer, sier Citroën. Snow Motion er
et tillegg til antispinnsystemet til Citroën.
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Citroën C5 er – i likhet med de andre Citroënmodellene som kostnadsfritt vil bli utstyrt med
Snow Motion som standard - forhjulsdrevne.
Ved vårt første møte med systemet var det
påfallende hvor mye raskere og bedre bilen
tok seg frem med dette systemet i forhold til
forrige utgave uten denne finessen. Både ved
akselerasjon fra stillestående og da vi skulle
ta oss frem i løs nysnø, var det som å ha et
ekstra drag. Et snev av følelse av firehjulsdrift?

Mange navn

Generelt kalles stabiliseringssystemer for anti
spinn eller antiskrens. Denne elektronikken er
blitt en veldig stor hjelp for at du som bilfører
skal holde bilen på veien. Om vinteren er det
nærmest blitt en nødvendighet på linje med
ABS. Uten ESP kan mindre skrenser føre til

en kraftigere motskrens, som gjør at føreren
mister kontrollen over bilen. De fleste biler
tilbys med et slikt system, men det er faktisk
ikke standardutstyr ennå.
Ofte brukes begrepet ESP (Electronic Stability Program), men forskjellige bilprodusenter
har ofte gitt dem egne betegnelser. Her
florerer det med tre- og firebokstavers forkortelser: DSC (Dynamic Stability Control), DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), ESC
(Electronic Stability Control), VDC (Vehicle
Dynamics Control/Vehicle Dynamic stability
Control), VSA (Vehicle Stability Assist), VSC
(Vehicle Skid Control/Vehicle Stability Control). Og så videre.

Kontinuerlig

Stabiliseringsprogrammenekjennerkontinuerlig etter om hjulene har maksimal bakkekontakt. Dette sender informasjon til datasentralen
i bilen, som vurderer om det må settes inn
tiltak for å vinne ny bakkekontakt. Dette kan
skje på to måter, enten ved at hvert enkelt
hjul bremses for å forhindre en skrens eller
at bilen reduserer motorkraften. Som oftest
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foregår dette uten at du i det hele tatt merker
noe. Det eneste måtte være at du ser symbolet
for antispinn blinke på dashbordet.
Når du virkelig er å på glattisen, kan du
imidlertid kjenne at det napper i bremsene
eller at bilen rett og slett mister mye fart og
kraft. Men resultatet er heldigvis som oftest
at du holder deg på veien og kan unngå en
ulykke. Det viser seg at antispinn reduserer
ulykkesrisikoen betraktelig; minst 20 % på alle
typer underlag ifølge en studie fra Vägverket
og Folksam i Sverige.

Effektivt

Snow Motion er knyttet til ESP-funksjonen.
Biler med ”vanlig” antispinnsystem anvendes
for å regulere drivhjulene slik at de ikke
spinner eller slipper. Under ekstreme forhold
kan et slikt system forverre situasjonen ved å
hindre bilen i å bevege seg fremover, mener
Citroën.
For å rette opp en slik situasjon griper
Snow Motion inn og styrer antispinnsystemet
på en helt ny måte, slik at C5 kan komme i
gang fra stillestående og effektivt ta seg frem

på glatte og snødekte veier. Derfor gis det rom
for det lille, nødvendige og kontrollerte spinnet som gir optimal fremdrift.
Ett av målene var å lage et brukervennlig
system som ikke medfører ekstrakostnader, slik
at det skulle være inkludert i standardutstyret.
Med Snow Motion-teknologi skal du - med eller
uten spesiell erfaring med kjøring på vanskelig
underlag - komme i gang fra stillestående og
ta seg frem på snø og is. Også på andre våte
og tørre underlag skal Snow Motion fordele
dreiemomentet mellom de to drivhjulene. Da
kalkuleres for eksempel forskjellen i hastighet
mellom ytre og indre drivhjul i en sving, og
motorstyringen skal arbeide på en slik måte
at man ikke skal få følelsen av at kreftene
kveles. Her føles de uforminskete og du merker
kontroll med kreftene.
Systemet skal klare snøbakker opp mot
10 % helning, men selvsagt gjelder fortsatt
de grunnleggende fysiske lovene. Og det
er naturligvis viktig at bilen er utstyrt med
vinterdekk, som øker sikkerheten og effektivi
teten ordentlig når det snør og er glatt.
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Peugeot:

Den nye el-bilen

Peugeot vil mot slutten av 2010 lansere el-bilen iOn.
Lithium-ion batterier og en rekkevidde på 130 km er
hva merket mener er et effektivt svar på transport
utfordringene i de moderne storbyene.
Peugeot var tidlig ute med
elbiler. Strømdrevne versjoner
av Peugeot 106 ble produsert
allerede fra 1995 og helt frem
til 2003. Fabrikken er fremdeles
den som har levert flest null
utslippsbiler i verden. iOn er
utviklet sammen med Mitsubishi
Motor Company (MMC). Det er
byen som vil bli lekegrinden til Peugeots nye iOn. Fire dører og
fire seter, en lengde på 3,48 m, og en svingradius på 4,5 m, gjør
dette til en bybil. Motoren i iOn yter 64 hk (47 kW) og har et
dreiemoment på 180 Nm. Spesifikasjonene gir en toppfart på 130
km/t, og en rekkevidde på 130 km.
Lithium-ion-batteriene fullades på 6 timer gjennom et
standard 220V uttak, og hurtigladningssystemet gjør at 80 %
av batterikapasiteten oppnås etter bare en halv time.

Hyundai:

Den nye SUVen

Hyundai har presentert sin nye modell ix35. Bilen skal erstatte Tucsonmodellen. Bedre innvendig plass og helt nytt design, samt bedre
drivstofføkonomi og lavere CO2 utslipp er hva den koreanske storprodusenten av biler ønsker å tilby med nykommeren.
- SUV har alltid vært en viktig hjørnesten for Hyundai i Norge, og ix35 signaliserer
den nye SUV-satsingen fra selskapet, sier PR-sjef Morten Brusletto.
Hyundai ix35 er større enn Tucson i både lengde, akselavstand, og bredde, mens
den har blitt et par centimeter lavere uten at hodehøyden er redusert. Nye og effektive motorer skal sammen med både manuell og automatiske sekstrinns girkasser gi
god kjørekomfort og lavere drivstofforbruk.
Hvis man velger en ix35 med firehjulsdrift, skal systemet tilby nye funksjoner
som bakkestartassistanse og bremsekontroll under kjøring både oppover og nedover
bratte bakker (Downhill Brake Control). Parkeringshjelp med kamera som gir bilde i
en LCD-skjerm i bakspeilet er bare noe av alt utstyret som vil bli tilbudt.

Citroën:

Luksuriøst og dristig

Citroën kommer ofte med iøynefallende stilstudier. På bilutstillingen i
Frankfurt ble den nye konseptbilen REVOLTe vist. Det er en snerten bybil.
REVOLTe setter til side de oppfatningene man har av en tradisjonell småbil og være
dristig. I det ytre møter man vakre og dristige former. Innvendig tilbys skinnende
regnbuefarger, silkemyke tekstiler og sofistikerte materialer. En feminin elegant,
kaller Citroën det.
Konseptbilen har en økovennlig teknologi basert på et oppladbart hybriddrivverk, som består av en konvensjonell forbrenningsmotor kombinert med en
elektrisk motor.
I et større perspektiv skal REVOLTe gjenspeile flere aktuelle temaer: Økende
urbanisering og nye kommunikasjonsmidler gjør at vi ifølge Citroëns vyer kan vente
oss at bruken av små biler vil utvikles betraktelig og oppnå en ny status. REVOLTe
kunne ha nøyd seg med å være en urban småbil, men er gitt en rekke trekk fra mer
påkostete premium-biler.
Den har tre plasser i kupeen, der de to passasjerene har plass i den elegante
sofaen bak sjåføren.
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Opel:

Verdensdebut for Astra

På den internasjonale bilutstillingen i Frankfurt viste Opel for aller
første gang den nye generasjonen av Astra i en femdørs versjon.
- Vi har mange gode grunner til å være selvsikre her i Frankfurt, vårt hjemmemarked.
Med premieren på vår tiende generasjon i kompaktklassen, Astra kombikupé, åpner vi
et nytt kapittel i Opels historie, sa toppsjef i Opel, Carl-Peter Forster.
Den nye femdørs Astra kombikupé preges av sportslige linjer som er utledet fra samme
designspråk som Opel Insignia. Tolkingen er likevel forskjellig.
Den nye Astra debuterer med åtte motorvalg. Det opplyses at drivstofforbruket er
forbedret med over 12 % sammenlignet med nåværende generasjon.
Nye Astra bringer komfort- og sikkerhetsutstyr til kompaktklassen som Opel Insignia
har introdusert i klassen for mellomstore biler. Et helt nytt chassis, det mest avanserte
lyktesystemet og et kamera som gjenkjenner trafikkskilt blir blant annet tilgjengelig i
den nye Astraen.

Ford:

C-MAX i flere utgaver

Man hadde forventet at Ford skulle forhåndsvise en ny
C-MAX flerbruksbil på bilutstillingen i Frankfurt. Det ble
en overraskelse at Ford ikke viste bare en, men to C-MAXmodeller.
Den ene har fem seter. Den andre, Ford Grand C-MAX har syv seter,
skyvedører på hver side bak og kan by på en oppfinnsom seteløsning. I
tillegg forteller Ford at den nye C-MAX-serien skal by på flere teknologiske
nyheter, men dem må vi vente på å få vite mer om nærmere lanseringstidspunktet da bilen skal lanseres neste år.
Det som er klart, er at den nye flerbruksbilen får den nye Ford Ecoboost-motoren, der man kjører med begrenset sylindervolum på 1,6 liter.
Dette tas igjen på økt effekt gjennom direkteinnsprøyting og moderne
turboteknologi.
C-MAX og Grand C-MAX er bevisst formgitt med to klart atskilte karakterer, men fellestrekk som preger nykommerne er en videreføring av Fords
formspråk ”kinetic design”.

Mercedes-Benz:

Elektriske varianter

Foreløpig er den et konsept, men Mercedez-Benz sier at
Concept BlueZERO snart er klar for serieproduk-sjon. Her
viser Mercedes-Benz veien til miljøakseptabel elektromobilitet. Det intelligente modulkonseptet gjør det mulig å
utvikle tre modeller med ulike drivverkssystemer på basis
av et grunnkjøretøy.
Den rene elbilen BlueZERO E-CELL går kun på elektrisk drift og har en
rekkevidde på 200 kilometer mellom hver lading av batteriene.
I tillegg til dette er det utviklet en modell BlueZERO E-CELL PLUS med
elektrisk drift og en forbrenningsmotor som strømgenerator. Med denne
såkalte”Range-Extender”(rekkeviddeutvidelse)klarerBlueZEROE-CELLPLUS
en total rekkevidde på opp til 600 km. Her kan man tilbakelegge 100 kilo
meter med rent elektrisk fremdrift uten lokale utslipp før forbrenningsmotoren må tre hjelpende til. Dette gjør den til en praktisk bil for daglig bruk
samtidig som man med sikkerhet kommer til målet med forbrenningsmotoren selv med utladet batteri.
BlueZERO F-CELL med brenselcelle er den tredje versjonen. Denne er
lokalt forurensningsfri og har en rekkevidde på betydelig over 400 kilometer.
Alle de tre BlueZERO-modellene har forhjulsdrift. De kombinerbare
drivverkskomponentene har Mercedes-Benz sammenfattet i et byggeklos
system. Her inngår moderne, væskekjølte litium-ion-batterier med opp til
35 kWh energiinnhold og den kompakte, 100 kW (136 hk) sterke elektro-

motoren. Det maksimale dreiemomentet på 320 Nm er tilgjengelig fra første
omdreining på elektromotoren
– bedre enn i dagens V6-bensinmotorer ved 2500 o/min, hevdes det.
Akkurat som sine to søstermodeller BlueZERO E-CELL og BlueZERO F-CELL
akselererer E-CELL PLUS fra 0 til 100 km/t på under elleve sekunder. Topp
hastigheten er med tanke på optimal rekkevidde og energieffektivitet
elektronisk begrenset til 150 km/t.

M OTO R F Ø R E R E N | 4 | 2 0 0 9

23

TEMA

Klimabil 2009:

Friske
fraspark
Tidligere i år arrangerte miljøorganisasjonen ZERO Klimabil
2009, som omfattet et kurs
om klimanøytrale drivstoff og
kjøretøy; batteri, hydrogen og
biodrivstoff. I tillegg ble det
holdt en bilutstilling og kjørt
et billøp der en rekke biler med
nullutslipp deltok.
Av H-E Hansen

Youngstorget i Oslo var skueplass for en
utstilling av el-biler og andre typer biler som
går på alternative, mer CO2-vennlige drivstoffer enn bensin og diesel. Det ble også kjørt et
uhøytidelig billøp mellom forskjellige biler kjørt
av kjendiser fra forskjellige samfunnsarenaer.

Gode nyheter

Arrangementet ble åpnet av Oslo-ordfører
Fabian Stang og daglig leder i ZERO Einar
Håndlykken. I talen sin sa Håndlykken:
- God klimapolitikk handler om å gi folk mulig
heten til å være klimavennlige. Vi vet at den
norske befolkningen ønsker å gjøre noe for å
redde klimaet. Det er grunnen til at vi arrangerer Klimabil.
Håndlykke understreket for øvrig nød

vendigheten av miljøtiltak. Dette vil by på store
utfordringer, men det finnes også gode nyheter:
- I ZERO har vi ett mål: Vi må kutte utslippene av klimagasser så mye at vi stopper de
menneskeskapte klimaendringene. Vi mener at
det faktisk er mulig å fjerne alle ikke-fornybare
utslipp av CO2 og andre klimagasser og at
virkemiddelene for å oppnå de fleste av disse

Den spesielle sportsbilen FYK og Mazdas hydrogendrevne bil var å se.
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utslippskuttene allerede eksisterer. Det aller
viktigste er å slutte å bruke olje, gass og kull
som energikilder.
Dette betyr at vi må slutte å kjøre biler
som går på fossil bensin og diesel. Forskerne
i FNs klimapanel sier at for å hindre en global
katastrofe, må vi kutte verdens klimagassutslipp
med 80 prosent. Transportsektoren slipper

Norske Buddy er en liten kjapping.

TEMA

hvert år ut over 6 milliarder tonn CO2. Får den
fortsette med det, har vi ingen mulighet til å
stoppe katastrofen.
- Det er den dårlige nyheten, kunne Håndlykken
fortelle.
- Den gode nyheten er at det er fullt mulig å
slutte å bruke klimaskadelige drivstoff og fremdeles kjøre bil når vi har behov for det. Det er
mulig å bytte ut forurensende bensin og diesel
med fornybar energi fra vinden, fra havet og
fra skogene våre.
Utstillingen av kjøretøyer og billøpet på
Klimabil 2009 skulle vise mulighetene.

Foreløpig få

Selv om bare en uhyre liten del av den norske
bilparken utgjøres av elektriske biler i dag,
er det åpenbart at antallet vil øke betraktelig
i den nærmeste fremtiden. Utstillingen på
Klimabil 2009 viste frem kjøretøy som finnes
på markedet i dag, samt et utvalg av de
løsningene som kommer til å bli tilgjengelige
om noen år. Her var det et bredt spekter, som
kan tilfredsstille alt fra rolig, kort bykjøring, til
lengre turer i høyere fart og ytelser som kan få
også bilentusiaster til å smile bredt.

Motorentusiast

Hotelleier og miljøforkjemper Petter Stordalen
holdt en flengende appell, der han erkjente at
han hva han kaller en ”autoholiker”. Han har
en dyp kjærlighet og avhengighet av biler, men
den profilerte miljøforkjemperen har lagt om
bilbruken sin til nullutslippsbiler og biler som
går på biodrivstoff. Og han har også stor sans
for motorsykler som også er utviklet for å gå
miljøvennlig.
Stordalen fikk avduke den elektriske motorsykkelen Takhis, som er utviklet av studenter
vedHøgskoleniØstfold.Motorsykkelenrepresenterer en ny kategori i markedet. Den skal være
konkurransedyktigoverfordagensbensindrevne
motorsykler på både design og ytelse.

Mangslungent

Det var for øvrig rundt 20 utstillere på Youngs
torget. Her møtte man et bredt spenn av
miljøsnille biler fra den fireseters elbilen
Mitsubishi i-MiEV og den norske toseters

elbilen Buddy, til Subaru-, SAAB-, Mercedes-,
Ford- og Volvo-modeller som kan kjøres på
biodrivstoff.
Mazda RX-8 for bruk av hydrogen var også
med. Av de mest spesielle bilene var enseteren
Frost som går på etanol, bruker: 0,025 l/mil
og er konstruert ved Høgskolen i Østfold og
modellen FYK som på bioetanol E85 byr de tre
i kupeen på en tur i opptil 250 km/t. For å
nevne noen…

Uhøytidelig

Selve billøpet ble kjørt i en kort og krevende
løype midt i Oslo sentrum, nærmere bestemt
på Youngstorget. Her var det lagt opp en
slalåmtrasé som krevde sitt ytterste av både
biler og deltakerne bak rattet.
Her fikk man til fulle demonstrert de
små elbilenes utrolig gode akselerasjon og
manøvreringsevne. Og deltakerlisten omfattet
alt fra profilerte miljøforkjempere til profe
sjonelle racerførere. Blant andre stilte Oslos
ordfører i Oslo Fabian Stang opp i dyst mot
Stordalen. Blant racerførerne var den legendariske Kjell Gudim (76), Tommy Rustad, Andreas
Mikkelsen og det nye stjerneskuddet Mats
Lysen (17) å finne.
I all vennskapeligheten ble det kjørt så
fort man kunne. Men det var likevel ikke alltid
at det mest ihuga fartsfantomet endte på topp.
Iver og fartsglede kunne ta overtaket i en
slalåmløype, der millimeterpresisjon også var
nødvendig. Hvis deltakerne kom bort i markeringskjeglene rundt banen ble det tidstillegg!

Politikerdebatt

Noen av de store bilprodusenter vise både
hybridbiler og etanoldrevne modeller.

Stordalen legger ikke skjul på entusiasmen.

Ved siden av konkurransen på bilbanen ble
det også arrangert en dyst mellom politikere
under Klimabil 2009. I debatten ble disku
sjonen størst om ZERO-forslaget om å påby at
alle nye biler solgt i 2015 skal kunne kjøre på
klimavennlige drivstoff.
Alle politikerne var tydelige på at de vil
videreføre alle fordelene til nullutslippsbilene
og fortsette å gi avgiftsfritak til biodrivstoff.
Politikerne var også samlet om å ville sørge for
utbygging av ladestasjoner til ladbare biler og
hydrogenstasjoner, og alle ville gjøre konver
tering av bensinbiler til etanol lovlig.
Mitsubishis i-MIEV skal masseproduksjon.

Think er en velkjent el-bil.

Den lille Reva er å møte ulike versjoner.

Ordfører Stang stilte opp i løpet i sentrum av Oslo.
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og
tilbud. Bruk dem! Selv om MA-medlemmene hvert eneste år får den nyttige
håndboken som inneholder det man kan ønske seg av nyttig informasjon om
medlemskapet, vil vi minne om mulighetene som finnes for å redusere kostnader og å få hjelp når du måtte trenge det.
Vi vil også gi en kortfattet sammenfatning
av hva MA arbeider for og prosjektene som
gjennomføres.
Bredt tilbud
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet
gode forsikringsordninger og rabatter fra
SpareBank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp
i samarbeid med Viking Redningstjeneste
som fullt betalende medlemmer er dekket

FORDELENE SOM TILBYS

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

HVEM ER VI?

MA
– har i over 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken
med spesielt fokus på alkoholfri og rusfri trafikk.
– har oppnådd anerkjennelse for engasjement
og viktige resultater ved blant annet å være en
pådriver for lavere promillegrenser.
– er også med i den viktige kampen mot
narkotika og farlige medikamenter i trafikken.
– har et godt utbygd organisasjonsapparat
med lokalavdelinger spredd over hele landet.
MA har til formål:
– å arbeide for fremme av trafikksikkerheten.
– å informere spesielt om den fare bruk av
alkohol og andre rusgifter har for trafikken.
– å arbeide for medlemmenes interesser som
bileiere og trafikanter.
– å utvikle og tilby medlemmene økonomiske
og praktiske fordeler.
MA er en samfunnsengasjert organisasjon
med fokus på:
– klima og miljø.
– en fornuftig bilbruk.
– styrking av kollektivtilbudet i byer og
tettsteder.
Hva er vi opptatt av?
MA har fokus på “Mennesket i trafikken”
med sine kampanjer, prosjekter, aksjoner og
informasjonsarbeid, blant annet:
– MA deler nullvisjonen om ingen drepte og
hardt skadde i trafikken, og vil sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og
medikamenter.
– MA skal være bilorganisasjonen for den
miljøbevisste.
– MA er en pådriver for å få innført alkolås i
alle nye biler, senest innen 2020.
– MA er opptatt av barna i trafikken.

Fullstendig informasjon
Fullstendig informasjon om medlemsfordelene finnes i MAs håndbok for 2009.
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute
og kjører. Ta også med medlemskortet for å
dokumentere medlemskapet ditt.
Informasjon finnes også på MAs nettsider
www.ma-norge.no.

AKTUELLE PROSJEKTER

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

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å
verve NÅ!
UT
GRATIS EN
ST
F O R R E E T!
AV ÅR

#

Kontingent for 2009
Medlemskap med autohjelp kr 690,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 515,Medlemskap uten autohjelp kr 525,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 350,MA-Ungdom med autohjelp kr 400,Se for øvrig Håndboken for 2009
Jeg ønsker å bli medlem i MA.
Kryss av:

Medlemskap med Autohjelp

Medlemskap uten Autohjelp

Navn: ……………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………
Postnr.: ………………………… Poststed: ……………………………...
Fødselsdato: ……………………….. Telefon:……………………….......
E-post: …………………………………………..………………………...
For verver

		

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

……………………………………………………….…………………......
Jeg ønsker følgende vervepremie:

Trillebag

Kikkert

Kakesett

41

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

NorVei 2009:

Mer reisevogner

Av Bjarne Eikefjord

Årets caravanmesse NorVei var atter en gang høstens store samlingspunkt for de caravaninteresserte. Messen på Lillestrøm bar preg av
at caravanprodusentene tar et hvileskjær og ikke satser på nye modeller og nyutvikling. Men noe snadder for caravanentusiaster var det
selvfølgelig å finne. Og her fikk man et bredt tilbud til alle dem som
ønsker å feriere på en enkel og ikke altfor kostbar måte.
Gjennomgangsmelodienpåcaravanmessenvar
stort sett nye interiørfarger og små justeringer
av tilbudene. Blant enkelte nye modeller var
det nye dekaler, nye stoffer, litt mer luksus og
noe oppgradering av bad/toalettrom som var å
merke seg.

Økonomi

Finanskrisen har rammet caravanbransjen med
full tyngde. I en rekke land er det opptil 40
% reduksjon av salget, og det merker produsentene. Likevel jekkes prisene oppover år for
år. Noe som følge av valutakursendringer og

som følge av dyrere materialer og mer luksus.
Utstyrstilbudet øker, og ”kjekt å ha” omfatter
stadig mer utrustning ingen tidligere visste at
de trengte. Men fortsatt er det slik at camping
gir mye opplevelse og rekreasjon for pengene.
Økning i kursen på Euro har ført til at prisene
på kontinentale vogner har nærmet seg de
skandinaviske, selv om forskjellen fortsatt er
merkbar.

Forsterket trend

Årets caravanmesse viser også en forsterket
trend i retning av at reisevognene blir stadig

Messen bød på både bobiler og vogner. Dethleffs Aero Style var messens store
nyhet i vogndesign. Med sin aerodynamiske form vil den utvilsomt vekke oppsikt.
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flere og bedre utstyrt. Reisevogner blir stadig
mer populære, gjerne som en vogn nummer 2.
I tillegg til ”hytta” som mange stasjonerer fast,
er det stadig flere som anskaffer en mindre
vogn som gir plass og komfort for to, og som
brukes til det en campingvogn egentlig er laget
for.
Kjennetegn for reisevogner er vekt under
1500 kg. og en vognkasse som ikke er over
5,5 meters lengde. De har det meste av utstyr,
men har mindre soveplass. Reisevogner kan
man få fra under 100.000 kroner for de minste
og enkleste, og opp til 250.000 for de mest
velutstyrte. En av de ”nye” reisevognene er det
tyske merket Sterckeman, som i mer enn 60 år
har levert typiske reisevogner. Enkelt og veldig
kontinentalt utstyrt, leverer Sterckeman vogner
fra 3,3 til 5,5 meter, de største også
i 2,5 meters bredde. Innredning og utstyr ligner veldig på Hobby, og vognene er smakfullt og
elegant innredet med priser fra vel 100.000 til
220.000 for de dyreste og mest påkostede.

Campingtilhengere har fått en renessanse og har i
dag nesten like mye utstyr som mindre reisevogner.

CARAVAN

Trekkspill i taket

Kip og Caravelair leverer også små og elegante
kjørevogner. Noen av disse har ”trekkspilltak”
som kan felles ned ved kjøring for å minske
luftmotstand. Også Adria har sin lille og søte
reisevogn som for et par år siden tok caravanistene med storm. Nytt var det at også Solifer
stilte med en liten kjørevogn på snaue 4 meter
og med meget spartansk utstyr.
Hobby er også i år markedsleder selv i et
noe krympet marked. De stiller med en ny 545
vogn med glatte vognsider i delikat sølvfarge
og oppgradert interiør med skinntrekk på deler
av putene og tilpassede køyesenger for barn
bakerst i vogna. Fiks løsning. Men Hobby har
ikke fått på plass igjen mikrobølgeovnen de tok
bort i fjor, noe mange kjøpere savner sterkt.
KABE har fortsatt størrelsesrekorden med
deres Royal Hacienda på 10 meter. En typisk
fastliggevogn. Andre utgaver har fått oppdaterte farger på interiør og tepper, men ingen
store nyheter. Det samme gjelder Adria som i
Skandinavia importeres og selges nettopp av
KABE. Adria har for øvrig solide og gode familieløsninger med nordisk isolasjon og oppvarming, og har hatt god vekst de siste årene.

Påkostet interiør

Cabby leverer nå de fleste vogner med anti-skli
systemer, omtrent tilsvarende det vi kjenner
som ESP fra biler. Nytt av året er en Black Line
Limited Edition som skal lages i begrenset
antall med påkostet interiør. Vi merket oss
spesielt en fullskala komfyr med stekeovn. For
øvrig er toalettrommene til Cabby med separat
toalett, vaskerom og dusjkabinett med skyvedører av leddet plexiglass nærmest uslåelig
for de andre, unntatt KABE, som også har en
tilsvarende løsning. Spørsmålet er hvorfor ikke
også andre produsenter kan lage tilsvarende
løsninger.
Bürstner har også oppgradert sin Belcantoserie, og leverer som standard for alle matentusiaster den mikrobølgeovnen som Hobby
vraket. Mikrobølgeovn er faktisk meget god å
ha i en reisecampingvogn, da det etter hvert
har kommet en lang rekke ferdigretter for rask
oppvarming.
Tabbert har kastet av seg sigøyner-imaget,
og har i stedet valgt seg komponistnavn for
sine caravanserier. Toppmodellen er en studie
i stålfarget glassfiber med runde og elegante

Cabby Black Line Limited Edition er velutstyrt
og produseres i begrenset antall.

Cabbys Black Line kombinerer skinn og eksklusive tresorter i interiøret.
former. Innvendig skinner det i mørke, eksklusive tresorter med dype skinntrukne sofaer. Den
modellen er ikke billig, men man får mye luksus
for pengene..

Mindre luftmotstand

Silver stiller også i år med en liten vogn hvor
taket kan senkes en halvmeter, noe som gir
mindre luftmotstand og redusert drivstofforbruk på veien. Med en bredde på 180 cm og en
høyde på 198 cm er denne vogna spesialisert
for reiseformål, og vil kunne benyttes selv på
de smaleste og mest svingete veiene i utkantNorge. Prisen er heller ikke svimlende.
Små teltvogner, eller de såkalte ”combi camp”
var populære for noen tiår siden. Nå er de
i ferd med å få en renessanse i form av mer
påkostede tilhengere. I utslått tilstand har de
nesten de samme fasilitetene som noen av de
minste reisevognene kan tilby. Men i lengre
møter med norsk fellesferievær - som gjerne
har tre utgaver av regn, mer regn, og uhorvelig
mye regn - er det kanskje tryggest å ha solide
tak og vegger som beskyttelse mot naturkreftene.
Og for dem som ønsker å ha med seg
bisken på tur, så kan man nå få et sammenleggbart hundehus til noen tusenlapper.
Pluto kan ha sin egen bolig, akkurat som
hjemme.

Solifer kom også med et fullt ferdig ”spikertelt”
i samme design som vogna, men uten hjul.

Bürstner har også meget delikat interiør med
oppdaterte farger og stoffer.

Sammenleggbart hundehus sikrer også Pluto
god campingferie.

Innvendig har Hobby fått nye farger og gardiner,
samt dobbeltseng på tvers foran.
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CARAVAN

Ting og tang for caravan:

Drahjelp med larveføtter
Hvert eneste år presenteres nye duppeditter og dingsbomser som
skal gjøre campinglivet enklere og bedre for caravanistene. NorVei
2009 var intet unntak. Det som spesielt fenget oppmerksomheten
var en minivogn med larveføtter.
Av Bjarne Eikefjord

Støttehjul med larveføtter er kjekt på bløte
underlag.

Minivognen festes under kula slik at du deretter lett kan manøvrere hele vogna på plass.
Kjekt å ha, som så mye annet vi kom over.

Kreativt praktisk

Med beltevogn kan du kjøre vognen på plass med
fjernstyrt motorkraft.

Gassalarmsett gir sikkerhet både mot brann,
gassforgiftning og gassoverfall.

Klimaanlegg kan gi sval innetemperatur når solen
steker.

For noen år siden kom de første selvkjøre
anordningene for å kunne kjøre campingvogner
på plass. Den gangen var det i form av noen
digre elektromotorer som ble koblet mot hvert
hjul på campingvognen når den var frakoblet
trekkvognen Det hele kunne så styres trådløst
med en joystick.
I år var kreativiteten gått et steg lenger i
form av en liten ”minitanks” med belter, eller
larveføtter som det heter på fagspråket. Denne
kan festes under draget, og styres trådløst for
å kjøre campingvogna inn på trange plasser
hvor trekkvogna ikke kan følge med.
Fordelen med beltedriften er at den ikke
sitter fast på campingvognen og dermed
stjeler viktig lastekapasitet. Ellers virker den
til å overflødiggjøre behovet for mange sterke
armer som haler og drar den siste meteren
inn på plass. Prisen er i underkant av et kvart
hundretusen kroner, og kjøretøyet er ikke
større enn at det fint kan tas med i bagasjerommet i de fleste biler.
For dem som ikke vil investere i den
selvgående trekkenheten, kan man også få
beltehjul, eller larveføtter i stedet for støttehjulet på draget. Sikkert bra ved camping på
bløtt underlag.

ha. Det sørger for at sovende caravanister
våkner ved gasslekkasje, eller dersom noen
forsøker seg med bedøvelsesgass inn gjennom
lufteventilene. Alarm for gasslekkasje er ikke
ueffent, for det er ikke mange måneder siden
siste gang vi hørte om en tragisk ulykke med
gass. Da omkom et campende par i brann som
følge av gasslekkasje.

Sikret strøm

Brenselcellestrøm har vi tidligere omtalt, nå
er det kommet komplette pakker på markedet.
For litt over tretti tusenlapper er man sikret
strømforsyning i vogna uavhengig av strømnett etc. Spørsmålet er hvor mange ganger i
løpet av sesongen du er ute med vognen og
overnatter uten tilgang på en strømkontakt.

Antenne i vinden

Parabolantenner er bokstavelig talt i vinden
som aldri før. Etter at det analoge nettet ble
nedlagt, er eneste måten man kan få inn TVbilder på, å anskaffe dekodere med tilhørende
antenner. Tilbudene omfatter alt fra NRK til
satellittmottakere for hundrevis av TV-kanaler.

Ettermontert klima

Et komplett gassalarmsett er også kjekt å

Klimaanlegg i campingvogner er kommet for å
bli. Noen av de største har det som standardutstyr, men tilbudet for ettermontering er
økende. De krever imidlertid mye elektrisk
kraft, støyer en god del, og stjeler mye av
lastekapasiteten i en vanlig reisevogn. Men
likevel kan det komme godt med når det blir
hett.

Brenselcellestrøm gjør deg uavhengig av
strømnettet.

Skogen av parabol TV-antenner vokser.
Utvilsomt utstyr av typen ”kjekt-å-ha”.

Gassalarm

TRAFIKK

Statsbudsjettet 2010:

Trafikksikkerhet og billigere biler

Av H-E Hansen

Statsbudsjettet for 2010 er lagt frem. For bileierne har det to
selvsagte sider: Statens inntektsside i form av skatter og avgifter
på biler og drivstoff i Finansdepartementets budsjett og statens
utgiftsside ved bruk av penger til vei- og trafikkformål gjennom
Samferdselsdepartementets budsjett.
Av de totale utgiftene i statsbudsjettet på 883
milliarder, utgjør vei og jernbane 24,2 milli
arder.
På statens inntektsside budsjetteres
avgiften på bil, bensin osv med totalt 43,2
milliarder. Av dette utgjør, engangsavgiften 16
milliarder, årsavgiften 8,6 milliarder, omregi
streringsavgiften 2,3 milliarder, avgiften på

bensin 7,5 milliarder og avgiften på diesel 8,5
milliarder kroner.

Trafikksikkerhet

Regjeringen vil bruke 723 millioner kroner på
målrettede trafikksikkerhetstiltak i 2010.
– For regjeringen er det viktig å forsterke
den positive utviklingen i 2009, hvor tallet på

drepte og hardt skadde i trafikken ser ut til å
gå ned fra 2008, som var et dårlig år. Antall
drepte i trafikken er halvert siden 1970, mens
biltrafikken er tredoblet i samme periode.
Med regjeringens brede innsats for tryggere
vei, kjøretøy og førere, skal antall alvorlig
skadde og døde i trafikken ytterligere ned, sier
samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Regjeringen planlegger å bruke om lag 2,3
milliarder kroner i statlige midler til særlige
tiltak for trafikksikring langs det eksisterende
veinettet i perioden 2010-2013. Dette inne
bærer en økning på om lag 50 % fra perioden
2006-2009.
Tiltakene som er planlagt gjennomført
innenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen
ventes å gi en reduksjon på mellom 55 og 60
drepte og hardt skadde i perioden 2010-2013.

Vegdirektør Moe Gustavsen skal holde høy aktivitet. Arbeidet for fortsatt reduksjon i ulykkestallene skal gjenspeiles i statsbudsjettet.
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TRAFIKK

I tillegg kommer virkningen av tiltak andre
aktører som politiet, Trygg Trafikk, fylkes
kommunene, kommunene, helsesektoren,
frivillige organisasjoner og Jernbaneverket
står bak, melder Samferdselsdepartementet.

Tryggere vei

Regjeringen prioriterer tiltak mot utforkjørings
ulykker, utbedring av kryss og kurver og
ulike tiltak for å gjøre veitrafikken tryggere
i sentrumsområder. Satsingen for å redusere
omfanget av fartsrelaterte ulykker videreføres
også. Automatisk trafikkontroll (ATK) har her
vist seg å være et effektivt virkemiddel, og
arbeidet med å installere digitalt utstyr i ATKboksene vil bli fullført i 2010.
For 2010 er det lagt opp til å fullføre bygging av midtrekkverk på ni kilometer to- og
trefelts riksvei. Det vil også bli startet opp eller
videreført arbeid på 24 kilometer midtrekkverk
som vil bli fullført i 2011 eller 2012. I tillegg
får 30 kilometer riksvei neste år sterkere midt
oppmerking i form av oppmerket sperreområde,
midtmarkering eller rumleriller.

Høy aktivitet

- Det er gledelig at regjeringen legger opp
til å fortsette satsingen på trafikksikkerhet.
Prioriterte områder er tiltak mot møteulykker,
utforkjøringsulykker og ulykker med myke
trafikanter, sier vegdirektør Terje Moe
Gustavsen.
- Forslaget til veibudsjett vil sikre høy aktivitet
innen veisektoren. Spesielt vil man merke
satsingen på store veianlegg, rassikring og
trafikksikkerhet.
Regjeringen foreslår å bruke 14,1 milliarder
kroner til veiformål over Samferdselsdepartementets budsjett. Dette er en økning på 23 %,
eller 2,6 milliarder kroner, i forhold til saldert
2009-budsjett.
6 milliarder skal gå til investeringer på
riksveinettet, mens 6,2 milliarder er satt av til
trafikktilsyn, drift og vedlikehold, som er 383
millioner mer enn i 2009. 436 millioner går til
statlige kjøp av riksveiferjetjenester.
Budsjettet legger opp til prosjektering,
forberedende arbeid og mulig anleggsstart på 6
riksveianlegg pris på over 100 millioner kroner,
mens like mange større prosjekt åpnes for

trafikk i 2010.
- Selv om budsjettet innebærer økte
bevilgninger, vil det kreve effektivi
seringstiltak i Statens vegvesen for å
nå våre mål på trafikant- og kjøretøy
området, sier vegdirektøren.

Rassikring

Regjeringen vil i sitt budsjettforslag
styrke satsingen på rassikring. Det er
foreslått 850 millioner kroner, som er
nesten en dobling i forhold til 2009.
- Jeg er glad for forslaget om å øke
bevilgningene for å sikre utsatte
strekninger mot ras. 350 millioner
går til riksveinettet og 500 millioner til fylkesveinettet, sier
Gustavsen.

Lavere utslipp

Når det gjelder bilprisene – med
andre ord bilavgiftene - skjer
det en justering som følger
trenden fra de siste årene. Biler
med lave utslipp blir premiert
mens biler med høyere utslipp
blir dyrere.
I sin finanstale til Stor
tinget sa finansminister Halvorsen blant annet:
- Skatte- og avgiftssystemet skal fremme miljøvennlig atferd. Omleggingen av bilavgiftene
i mer miljøvennlig retning videreføres. Dette
arbeidet begynte 1. januar 2007, og endringene
virker! CO2-utslippene fra førstegangsregistrerte
kjøretøy er i gjennomsnitt blitt redusert fra 177
g/km i 2006 til 152 g/km i perioden januaraugust 2009. Fritaket for autodieselavgift for
andel biodiesel halveres i 2010, med sikte på
endelig utfasing i 2011.
Det bygges dermed videre på dagens modell
med CO2-utslipp og effekt som viktigste kriterier
for avgiften i tillegg til vekt. For det første
blir biler med lave utslipp billigere ved at CO2
komponenten er endret. I tillegg er kW-avgiften
gradert ved at moderne, effektive motorer med
lave CO2 utslipp, men med høyere effekt, blir
premiert.

Litt billigere

at familiebiler
med moderate motorer kan bli litt
billigere. Småbiler med lave utslipp får også
mindre avgift, mens de større bilene med store
CO2 utslipp blir dyrere.
Bilimportørenes Landsforening (BIL) mener
at det er positivt at budsjettet er proveny
nøytralt. Det vil si at staten ikke beregner seg
større inntekter, men bruker avgiftsøkningen
på de store bilene til å finansiere reduksjonen
på de mindre. Hvis vi tar utgangspunkt i en
motor med 100 gram CO2 utslipp og 65 kW så
blir denne ca 7000 kroner billigere.
- Det burde også bli gjort noe på er vrak
pantordningen. Den står uforandret. Skal vi
øke takten i utrangeringen av de eldste og
mest forurensende bilene, må vi få en økning
av vrakpanten i Norge. I årets budsjett er den
ikke engang inflasjonsjustert, sier direktør
Erik Andresen i BIL.

Totalt innebærer forslaget til nytt Statsbudsjett
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Søvnige bilister:

Nekter å hvile
Av H-E Hansen

Hver fjerde nordmann innrømmer å ha forårsaket ulykker og nestenulykker ved å ha vært søvnig bak rattet. Likevel lar flertallet være
å stoppe og hvile når de er trøtte og slitne. Dette er tall i en
landsdekkende undersøkelse.
Opptil 30 % av alle møteulykker og utforkjøringer på norske veier skyldes at sjåføren
har sovnet, ifølge Statens vegvesen.
I Storebrand-undersøkelsen medgir 24 % av
sjåførene at de har opplevd ulykker og nestenulykker fordi de har vært søvnige bak rattet.

av bilistene under 30 år. En del unge bilister
overvurderer åpenbart sine sjåføregenskaper,
også på dette punktet. Hele 93 av de 255 personene som døde i veitrafikkulykker i fjor var i
alderen 18-34 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flinkest

– Det er bekymringsfullt at så mange bilister
ikke følger rådet om å hvile når de kjenner
seg slitne. Det virker som mange tror de kan
overvinne søvnen med ren viljestyrke, men
det skal bare ett eneste uoppmerksomt sekund
til for å havne i en bilulykke, kommenterer
Tom Granquist, administrerende direktør i
Storebrand Skadeforsikring, som har gjennomført undersøkelse hos Norstat.
- Blir du trøtt, skal du stoppe bilen og ta en
rask hvil. 15 minutter er nok til at du føler deg
mer uthvilt.

I undersøkelsen svarer bare 46 % av sjåførene
at de stopper bilen og lukker øynene i rundt
15 minutter når de føler trøttheten komme.
Andre svarer at de ”skjerper seg”, setter på
høy musikk, drikker koffeinholdige drikker og
åpner vinduet.
Eldre bilførere er flinkest ifølge undersøkelsen. Den viser også at eldre bilister er
flinkest til å ta pauser når de blir søvnige.
Mens 53 % av bilister over 50 år stopper bilen
når de blir trøtte, gjelder dette bare for 36 %

Ikke viljestyrke

Halvparten av barn i bil er ikke
sikret på best mulig måte. Et av
fem barn sitter rett og slett ulovlig
eller er usikret.
Totalt ble 869 barn registret i en undersøkelse
utført av Trygg Trafikk og If forsikring.

Rystet

Hele 72 av de 869 barna satt helt usikret, mens
117 manglet barnesikringsutstyr. Verst er det i
M OTO R F Ø R E R E N | 4 | 2009

• Stopp bilen og ta en kort blund når du
blir trøtt
• Ha mat og drikke i bilen dersom du skal
kjøre langt
• Er dere flere i bilen, så bytt på å kjøre
• Vær ekstra oppmerksom dersom du har
sovet dårlig natten før
• De fleste er trøttest sent på natten 		
samt på ettermiddagen
(Kilde: Transportøkonomisk institutt / Storebrand Skadeforsikring)

Barna sikres for dårlig
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Gode råd til trøtte bilister:

aldersgruppen 7 til 10 år, der 35 % av barna var
sikret ulovlig eller satt uten å være fastspent.
– Det er rystende at så mange barn sitter helt
usikret. Selv i 40-50 kilometer i timen kan det
bli fatalt ved en kollisjon. Vi mener politiet bør
gjennomføre flere kontroller av at barn er riktig
sikret, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk,
Kristin Øyen.

Bakovervendt

Av barna i aldersgruppen 1 til 3 år er kun ett av tre
barn sikret på anbefalt måte, det vil si med ryggen
mot kjøreretningen. Det er lov å sikre barn forovervendt når de veier over 9 kilo, men en bakovervendt
barnestol reduserer risikoen for skader langt mer.
Best sikret er de aller minste barna. 83 % av babyene under et år sitter i bakovervendt barnestol.

TRAFIKK

Høysesong for
viltpåkjørsler
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mer enn 6000 hjortedyr
ble drept i biltrafikken det siste året. Dette er flere enn noen
gang før. I den mørke årstiden er faren ekstra stor for at du
kan kjøre på en elg, hjort eller rådyr på veien.
Av Fred Nilsen, Fagsjef Skadeforebygging, SpareBank 1 Skadeforsikring

Nå er vi inne i den farligste perioden. I tillegg
til at det er mørkt store deler av døgnet, fører
pågående jakt på elg, hjort og rådyr til at
viltet er mer urolig enn vanlig. Dyrene flytter
seg fort og ofte, og kan komme svært overraskende på deg som trafikant.

Alvorlige skader

Sammenstøt med elg og hjort fører ofte til
alvorlige personskader. Det inntreffer dess-

verre også noen skader med dødelig utgang
for fører og passasjer. Dessuten blir det alltid
betydelige skader på motorvogn ved påkjørsel
av store dyr.
Situasjonenkreverskjerpetoppmerksomhet
fra alle som er i trafikken. Skilting om fare
for elg eller hjort må tas spesielt alvorlig nå
framover. Husk også det selvsagte ansvar for å
varsle viltnemnd og politi når det har skjedd
påkjørsel av dyr.

Forsikring

Bilforsikringen har spesielle bestemmelser når
det gjelder påkjørsel av dyr som går løse på
vei. For det første trekkes det ikke egenandel.
Denne egenandelen er normalt 4000 kroner.
Dersom du har avtalt en høyere egenandel,
reduseres denne med 4000 kroner.
For det andre beregnes det heller ikke
bonustap ved påkjørsel av dyr som er løse i
veibanen.
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MA-landsmøtet 2010:

Haugesund 11. – 12. juni
MA avholder sine landsmøter hvert
annet år. Neste år er det atter en
gang tid for å samles. Vertskapet
for landsmøtet er Haugaland
avdeling. Haugesund er møtestedet. Og i tillegg til selve byen,
kan regionen by på mange spennende opplevelser
Tidspunktet som delegater, ledsagere og
andre interesserte kan merke av i kalenderen
allerede nå er fredag 11. og lørdag 12. juni.
Møtene begynner tidlig på fredagen, så det
legges opp til ankomst og registrering allerede
på ettermiddagen og kvelden 10. juni.

til severdigheter i området. For i tillegg
til det formelle, er jo landsmøtet en
hyggelig og kjærkommen sosial samling
mellom MA-medlemmer og tillitsvalgte.
Det er mange severdigheter og
opplevelser å velge mellom når arrangementskomiteen skal presentere
det endelige programmet. By, hav, og
historie tilbake til vikingtid er bare
noe som kan bli valgt som fellesutflukter. Dette vil bli kunngjort så
snart valget er gjort. Og vil du oppleve mer, så sett av litt ekstra tid ut
over landsmøtet, da vel.

Varierte opplevelser

Landsmøtehotellet blir Rica Maritim Hotel,
som ligger midt i Haugesund. Her er det lagt
opp både til at landsmøtedeltakerne kan bo
og at så vel landsmøteforhandlingene som
landsmøtefesten skal finne sted.
Tradisjonen tro vil det også bli en utflukt

MA Lillesand og Birkenes:

Skilting til besvær
Lillesand og Birkenes avdeling av
MA er aktiv på mange måter.
I de siste årene har avdelingen
arbeidet aktivt i lokale trafikkspørsmål, kan formann Torleif
Kvifte fortelle. Et av de siste
resultatene er et helsides oppslag
i Lillesandsposten under tittelen
”Hvor er veiarbeidet?”
Kvifte og MA stiller her spørsmålet i forbindelse med misvisende veiskilting. Han mener
dette reduserer folks respekt og tillit til
skiltingen. Samtidig virker det uheldig for
trafikksikkerheten.
Det konkrete tilfellet er grundig skilting
med fareskilt i alle retninger, som i et fylkes-
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veikryss skal advare om
veiarbeid. Etter en rask
rekognosering fant Kvifte
et mindre område med
gravearbeider et stykke
unna i et boligområde.
Kvifte mener at
dersom alle skiltene
egentlig dreier seg
om arbeid som pågår
i et boligfelt, så bør
skiltene plasseres her,
og ikke på en hovedvei
som ikke er berørt. Han
har kontaktet Statens
vegvesen om saken for
å få en vurdering av
den.

ORGANISASJON

AutoMester:

Moderne
i sveisen
Nye stålkvaliteter i moderne biler
stiller store krav til dem som skal
reparere. Hvis bilen har blitt skadet
i for eksempel en kollisjon, kreves
helt spesiell kompetanse. Det har
Automester tatt konsekvensene
av med stadig etterutdannelse av
reparatørene.
hos AutoMester, kan fortelle at det skjer en
stadig utvikling, som gjør at skadereparatørene
må oppdateres.
- Vi satser på at medarbeiderne i våre karosseriverksteder har best mulig kunnskaper på alle
områder av reparasjon. Medarbeiderne må stadig gjennomgå kurs for å holde seg oppdaterte
på de mange og varierte oppgavene de får.
Nylig møtte det første kullet på første samling
i en kursrekke som omfatter åtte moduler. Av
disse dreier fire seg om sammenføyningsteknikker, altså forskjellige typer sveising

På en moderne bil har de ytre platene en helt
annen kvalitet og styrke enn for eksempel rammen eller deformasjonssonene. Krav om styrke
og lav vekt gjør at det er utviklet en hærskare
av ulike legeringer, tykkelser og størrelser til de
mange kravene som stilles i forskjellige deler
av bilen.
Etter en smell, der disse må repareres, må
man vite hva man gjør. Ikke bare skal en bil
bli pen igjen når den repareres, men det går på
sikkerheten løs om ikke jobben gjøres på den
riktige måten.
Petter Gunnholt, som er bilskadeansvarlig

Sterk beskyttelse

Her er det snakk om sammenføyningsteknikker
på høyt nivå.
Og før man kan sette noe nytt på, stiller
også demonteringen bokstavelig talt harde krav.
- Det finnes nå legeringer som ikke kan
demonteres på vanlig måte, sier Gunnholt.

Tidligere boret man ut sveisepunktene. Nå må
enkelte ganger såkalt plasmakutter til, der en
lysbue med høy temperatur kutter presist
gjennom metallet.
- Det harde og sterke Boron-stålet brukes for
eksempel i deformasjonssoner, stolper osv, nettopp fordi det skal være del av bilens passive
sikkerhet. Det er sterkt for å beskytte deg, men
spesiallegeringen gjør det mer komplisert å
arbeide med.
Det trengs en trenet hånd. Stålet tåler for
eksempel bare 300 varmegrader, så sveisingen
må skje med nøyaktig kjøling.
- De ansatte i bilskadeverkstedene i kjeden
vår skal ha den nødvendige høye kompetansen
for å kunne sette bilen tilbake til sin originale
stand, sier Gunnholt.
- Og dette er ikke frivillig. Her må alle skade
reparatørene gjennom for å holde tritt med
utviklingen.

Petter Gunnholt er bilskadeansvarlig
i AutoMester-kjeden.

Oppdatering er et krav for å følge med i
utviklingen.

Bilen må settes tilbake til original
og sikker stand.

En sveis er ikke bare en sveis. I dag benyttes
det mange forskjellige typer stål i en bil. Her
kan du bare glemme å finne frem det gamle
sveiseapparatet ditt i garasjen, som nok mer
egner seg hvis veteranbilen må fikses på…

Kompetanse
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Heder og støtte

Den aktive motocrossklubben til MA i Lyngdal bygger ny bane. Det koster mye
penger, selv om mye av arbeidet gjøres på dugnad. Nå har klubben fått velkommen støtte fra LOS Fondet.
LOS Fondet deler årlig ut 1 million til barn og
unge på Sørlandet. På denne måten ønsker
LOS å oppmuntre barn og unge i landsdelen
til kreativitet, initiativ og engasjement.
MA-klubben ble hedret med 70 000 kroner
under et storstilt arrangement i Dyreparken i
Kristiansand.

Få utvalgte

Fondet ønsker å oppfylle drømmer for unge
som brenner for noe! 2009 er det sjette året
på rad LOS Fondet deler ut velkomne summer.
LOS AS er et heleid datterselskap av Agder
Energi. Så langt har mer enn 500 lag,
foreninger og enkeltpersoner mottatt støtte.
Blant bidragssøkerne holdes Drømmefinalen, der juryen trekker ut fem finalister
som kan vinne inntil 100 000 kroner. Her var
MA Crossklubb i Lyngdal med og fikk hele 70
000 kroner. De fem vinnerne ble valgt ut blant
1200 søknader fra lag, foreninger og enkeltpersoner i hele landsdelen.

Dugnad og behov

MA Crossklubb Lyngdal holder til i heia på
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Skomrak i Lyngdal. Her har MA-ungdommene
i mange år kjørt trial i terrenget. Tiden har
imidlertid blitt moden for å skape et nytt,
aktivt miljø rundt motocrosskjøring. Da trengs
en ny bane.
Arbeidene til det flunkende nye anlegget
har vært i gang i to år. Det legges ned mye
arbeid på dugnadsbasis. Likevel kreves det
penger når større tak skal gjøres, som når
større maskiner må leies inn. Da deler av området var planert, stoppet arbeidene enkelte
ganger opp på grunn av pengemangel.
- Vi har samlet inn mer enn 200.000 kroner,
men trenger 300.000 til for å lage et anlegg
som er godkjent for å kjøre løp, sier Stian
Aarnes, leder for klubben.
En liten treningsbane er alt de 80
medlemmene har å kjøre på i dag. Nærmeste
godkjente bane ligger i Songdalen eller
Kristiansand.
- Vi har medlemmer fra hele Lister-regionen.
Når banen står ferdig vil den samle kjørere
fra et stort geografisk område. Banen vil også
være med på å rekruttere nye medlemmer, sier
Aarnes.

Hjulpet videre

Derfor kom LOS Fondets støtte vel med.
- MA Crossklubb har aktive medlemmer som
står på for å få til noe sammen. Klubben har
tatt på seg et stort prosjekt som er tidkrevende
å realisere uten særlig offentlig støtte. En
motocrossbane i Lyngdal vil kunne samle
motorinteresserte fra hele vestregionen, sa
jurymedlem og fotballtrener Svein Hansen om
begrunnelsen for tildelingen av prisen.
Planen er at banen skal være klar for åpning
til neste sesong. Da vil MA-ungdommene få en
fullverdig bane å trene og konkurrere på.
Les mer om Lyngdal MA Crossklubb på nettsidene:
www.lyngdalmacrossklubb.no

MA-UNGDOM
REISER

Verv venner!
Frem til nyttår får du fine premier når du verver
medlemmer til MA-Ungdom!
Som medlem vet du at MA-Ungdom har mange
lokale klubber på mange steder i landet! Du
har sikkert venner som også kunne tenke seg å
komme seg inn i et ungt aktivt og rusfritt miljø.
MA-Ungdom har fokus på ungdom og trafikk.
Dette betyr at vi er opptatt av ungdoms
rettigheter i forhold til bedre og billigere
kjøreopplæring m.m.
Det finnes flere typer medlemskap:
- Basis (uten bil/MC) kun kr 20,- det første
året! Etter det er kontingenten kun 60 kroner.
- Støttemedlemskap koster bare 25 kroner for
resten av året og deretter 50 kroner i året.
- Fullt Plussmedlemskap med Viking Redningstjeneste og kartbok koster 400 kroner i året.

Verv 1 venn til MA-Ungdom
og få en fin mobilsokk.
Verv 10 venner til MA-Ungdom
og få en tøff radio.
Verv 20 venner og få en kul og
praktisk Dakine-sekk eller –bag.

Alle som verver 20 betalende medlemmer er også
med i trekning av et gavekort på 3000 kroner!
Send innmeldinger inn fortløpende til:
MA-Ungdom, Postboks 80 Alnabru, 0614 Oslo.
Dette må være med:
Fullt navn på nytt medlem, adresse, fødselsdato og gjerne mailadresse.
OG HUSK: Skriv på ditt eget navn, slik at vi
kan holde rede på hvor mange du har vervet!
For å få vervepremien må alle du melder inn
ha betalt kontingent.
Mer informasjon om MA-Ungdom på
nettsidene: www.ma-ungdom.no

ie:
m
e
r
p
Verve o
di
Tøff ra

ie:

prem
e
v
r
e
V
sokk
l
i
b
o
M

mie:
e
r
p
e
ag
Verv
b
/
k
k
e
e-s
n
i
k
a
D

Death Trip 2009/10 er i gang!
Årets konkurranse er i full gang, og flere skoler er allerede påmeldt. En viktig
del av prosjektet er ”kick off”, hvor prosjektlederne fra MA besøker skolene
og treffer elevene.
På disse møtene presenteres prosjektet og
temaet, og ved noen skoler er det også med
noen som har vært utsatt for fyllekjøring.

Sterk historie

Kristina Sundkvist fra MADD Sverige (Mothers
Against Drunk Driving) har vært med på flere
skoler. Hennes sterke historie gjør inntrykk
på elevene, så som på Jessheim videregående
skole, hvor det ble holdt tre presentasjoner
for til sammen seks klasser.
Elevene får også prøve promillebriller, noe
som er en populær og effektiv måte å formidle et viktig budskap på. Selv med en lav
grad av promille kjenner man at både kropp
og hode oppfører seg annerledes.

For fullt

Det satses for fullt på årets Death Tripkonkurranse, og man håper å få med skoler
fra hele landet. Målet er 20-25 skoler. Dette
ser ut til å være innen rekkevidde allerede.
Fra november overtar Marte Borkenhagen og
Henriette Skretteberg jobben som prosjektledere, og de ser fram imot å jobbe med
prosjektet og utvikle det videre. De kan nås
på epost marte@deathtrip.no og
henriette@deathtrip.no.
Se også www.deathtrip.no hvor det legges
ut nyheter om prosjektet. Her ligger også bidrag
fra de siste årene, og en film fra finalen i mai
2009.
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Høstmørket – tid for refleks

Av Ivar Lad

Av Ivar Lad
på veier uten belysning. Selv i gater og veier
med lys er du ikke synlig nok uten refleks,
særlig i regnvær.
For bilisten er du best synlig i trafikkbildet
ved å bruke dinglerefleks plassert i knehøyde
og på begge sider. Refleksbånd og refleksvester
er fint å bruke for barn og for personer som
jogger i mørket. Som syklist bør du bruke både
refleks og lys på sykkelen.

Atter er høstmørkret over oss.
Mange mørkkledde går langs veien
uten refleks, usynlig for bilførere
og andre veifarende. De ferdes i
dødsfare.
Statistikken viser nemlig at i dødsulykker der
fotgjengere var innblandet, brukte ingen av
dem refleks!

Opp av skuffen

Det er ikke mangel på refleks som er problemet.
I skuffer og skap i norske hjem finnes det refleks i mengder. Det som mangler er tanken på
å bruke dem. Nå er det årstid for refleksbruk.
Finn fram refleksene og ta dem med når du skal
ut i høstmørket.

Stor betydning

Risikoen for å bli påkjørt i mørket reduseres
med 85 % når du bruker refleks. I tettbygd
strøk vil en bilist som kjører med nærlys i 50
km/t ha bare to sekunder på å oppdage deg
og reagere når du ikke bruker refleks. Refleks
gir bilføreren ti sekunders reaksjonstid – en
betydelig forskjell! Refleks er ikke bare viktig

Refleks redder liv – ditt liv

MA-kryssord 4-2009

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 2–2009:
Liv Gjelsvik,
Haghøyen 15, 5913 Eikangervåg
Anne Marie Leth,
5567 Skjoldastraumen.
Reidunn Hageberg,
Kvernevikstemma 6, 5114 Tertnes

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo
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Frist: 30. november 2009
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MA-lotteriet:

Nye vinnermuligheter!
Et nytt MA-lotteri er satt i gang
fra oktober. For lotteriåret
2009/2010 er hovedgevinstene
i Landslotteriet som vanlig biler.
I tillegg er det mulig å vinne mye
annet blant tusenvis av gevinster,
for eksempel en reise til en verdi
av 30 000 kroner.

Overskuddet fra lotteriet gir et gstort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er
fortsatt 30 kroner.

Bilsjansen og reiser

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

Gode formål

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

prosjektet for å lansere alkolås og MAs fokus
på narkotika- og pillemisbruk i trafikken, som
er pådriver i dette forebyggende arbeidet. MA
trenger penger til sitt viktige arbeid. Ditt loddkjøp bidrar bl.a. til dette. Takk for støtten!
Lodd kan bestilles fra
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost:
line.hansen@ma-norge.no
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MA-kalenderen 2010
MA følger opp suksessen fra de siste
par årene og har igjen lagd en kalender. Nå fortsetter salget av 2010utgaven.
Kalenderen inneholder forskjellige norske
billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil gå til MA-prosjekter
for trafikksikkerhet, som setter fokus på ”rusfri
trafikk og livsstil”.
Kalenderen har allerede vært i salg en stund.
I det videre salget vil MA-medlemmer og andre
kjøpere bli kontaktet pr. telefon i november.
Prisen er 365 kroner.

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

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

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

Tips til Motorføreren
Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips om stoff til bladet.
Dersom du har noe interessant å melde fra organisasjonen eller
forslag til andre notiser og artikler, vil vi gjerne høre om det.
Det skjer mye spennende i MA og på bil- og trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere
å bruke enten i Motorføreren eller på MAs nettsider – www.ma-norge.no.
Ring, send en e-post eller et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må dette avtales på forhånd på grunn av planlegging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love at alt kommer med, men ser frem til
mange spennende saker.
Redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62.
E-post kan sendes til:
motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.
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