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MA slutter seg til null-visjonen om ingen drepte og 

livsvarig skadde i trafikken, og vil arbeide særskilt for 

å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for 

å møte medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter 

og medikamenter. 

I september 2001 døde flere mennesker i trafikken 

i USA enn i terrorangrepet på World Trade Center. 

Trafikkulykker er et enormt problem på verdensbasis 

og en av de viktigste årsakene til unaturlig død i 

Norge. Trafikken dreper, og den er en konstant ut-

fordring for oss som samfunn og enkeltmennesker.

I Norge har vi lang tradisjon for å forsøke å forebygge 

trafikkulykker, for regulering, skilting, midtrabatter 

og andre viktige tiltak. Trafikksikkerhet dreier seg i 

stor grad om reguleringer, lover og tall. Men bak alle 

tallene, all teknologien og millionene av kroner, er 

mennesket den siste instans. I de senere år har det 

foregått en dreining av fokus mot den menneskelige 

faktor innen trafikksikkerhet. Hvorfor handler vi som 

vi gjør, hva påvirker vår ansvarsfølelse i trafikken, 

hvordan handler vi best i pressede situasjoner og 

hva kan få oss til å endre atferd? Dette er spørsmål 

som ligger i kjernen av MA - Rusfri trafikk og livsstils 

mangeårige arbeid for tryggere trafikk. Det er også et 

spørsmål hvis svar kan forandre måten vi i framtiden 

vil tenke trafikksikkerhet på.  

Det enkelte mennesket har imidlertid et ansvar og 

et valg i forhold til seg selv og sine medmennesker i 

trafikken.  Dette ansvaret forplikter den enkelte til å 

ta valg som ikke setter andre i fare.

Terje Tørring 

Direktør

Ting tar tid

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

Det er lite som samler støv så fort som spådommer om fremtidens tekologi. Ganske 
snart etter at de er presentert med full tyngde, begynner de å falme. Ja, kanskje til 
og med få et komikkens preg over seg.

Ære være dem som innlater seg på risikosporten med å prøve å se lenger fremover. 
Men vi behøver ikke å gå helt tilbake til barneværelsets tegneserier om Lyn Gordon 
eller 1950-tallets grenseløse optimisme om at utviklingen for å se at det i beste fall 
er en treghet i å få innført ny teknologi. Uansett hvor viktig og nyttig nyheten måtte 
være, må den utvikles til et punkt der det er økonomisk å masseprodusere for et 
marked som har tilstrekkelig etterspørsel.

I siste halvdel av 1990-tallet var vi på et teknologiseminar hos en velrenommert 
produsent. Vi ble presentert for hva merket mente ville bli fremtiden: Biler med 
brenselceller. Brenselcellene produserer strøm til elmotoren av hydrogen og luftens 
oksygen, og utslippet er rent vann. Teknologien er der og miljø- og klimaproblema-
tikken var allerede kommet så langt at det var klart at forbrenningsmotorene med 
fossilt drivstoff snart må få avløsning. Vyene var store.

- Innen 10 år skal ganske sikkert en stor andel av oss kjøre i biler med brenselcelle, 
forespeilet bilprodusenten oss.

I dag er brenselcellene fortsatt bare et glimt i optimistenes øyne. Riktignok blir nok 
fremtidens biler i stor grad elektriske, men det tar åpenbart tid å få antallet opp og 
utviklingen ordentlig i gang, selv med mer tradisjonell teknologi. Andelen elbiler var 
høyere i begynnelsen av 1900-tallet enn den er nå. I Norge utgjør elbilene nå langt 
under en promille av bilparken. 

Men stadig flere modeller av elbiler, hybrider og plugg-inn-biler med forskjellig 
teknologi ser dagens lys. Fra spådommer og tegnebrett er noen av dem allerede på 
veien. Plutselig kan det komme en flom av ulike modeller i alminnelig handel. Og nå 
snakker vi om steg videre som kommer allerede innen måneder og få år, skal vi tro 
dem som driver med slikt.

Men fremtiden blir jo liksom aldri helt slik man skulle tro, hvis den dukker opp.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Ansvar og valg
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Alf-Cato Gaaserud til minne

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Alf-Cato Gaaseruds 
bortgang. Han døde natt til fredag 24. september 2010, 74 år 
gammel. Det kom overraskende på de fleste av oss, selv om han 
i mange år hadde slitt med helseplager.

Han ble ansatt i MA på nyåret 1990 som MAs tredje direktør. 
Rett før jul 1998 ble Alf-Cato syk og ble sykmeldt i en lengre 
periode, og sluttet i MA i 2002, hvor han de to siste årene 
hadde jobbet som rådgiver.

Vi hadde gleden av å møte Alf-Cato ved flere anledninger de 
siste årene. Da var det en mann med et godt varmt smil som 
møtte oss, og det ble en hyggelig samtale til begge parters 
glede. Han var alltid nysgjerrig og interessert i det som skjedde 
i MA. Både de ting som vi jobbet tungt med og de ting som 
vi lyktes med. Da kunne det hende han kom med gode råd og 
innspill.  Disse samtalene med Alf-Cato blir nå fine gode minner.

Det var en meget erfaren og lojal organisasjonsmann MA fikk 
da Alf-Cato ble ansatt. Han var den som lyttet oppmerksom 
til tillitsvalgte og til sine medarbeidere og merket seg hva de 
hadde og si. Han trakk så sine konklusjoner ut fra det han hørte 
og hadde lest, omformet de til vedtak, og sørget videre for å få 
vedtakene gjennomført.

Alf-Cato uttalte i et intervju på midten av nittitallet -
”Arbeidet for økt trafikksikkerhet er et langsiktig og meget 
sammensatt arbeid, et arbeid med mange aktører der et kreves 
at man spiller på lag. Det finnes ikke noe enkelttiltak som løser 
trafikksikkerhetsproblemene. Det er et bredt spekter av aktiviteter 
som må til, og det er viktig at de forskjellige aktørene arbeider 
med det de har størst forutsetning for og er mest interessert i”. 

Han uttaler dette midt i den perioden han og MA intenst 
arbeidet for å få ned ulykkestallene i trafikken, med krav om 
nedsatt promillegrense. Vi i MA liker å ta æren for innføringen av 
0,2-grensen. Mye av den æren skal Alf-Cato ha, gjennom bl.a. 
sine diplomatiske evner. Han var ikke den som ropte høyt, men 
argumenterte og påvirket i rolige samtaler. Han og MA nådde 
målet i 2001.

Alf-Cato var ikke den som støyet mest i korridorene på MA-
kontoret. For han var det ikke nødvendig å heve røsten. Men 
gjennom sitt lune vesen og den måten å samtale på skapte han 
tillit i medarbeiderstaben. Vi ble hørt, vi fikk begrunne, men det 
betydde ikke alltid at vi fikk det som vi ville.  Men vi fikk alltid 
vite hvorfor han gikk for andre løsninger.

En av de gode morsomme ting noen av oss i MA-staben husker 
er en junidag i 1999 på Gjøvik, hvor vi egentlig var invitert for å 
feire Hannes fødselsdag, men hvor det da for mange av gjestene 
ble avslørt at Hanne og Alf-Cato hadde giftet seg, dagen før. 
Både Alf-Catos og Hannes smil var meget brede, og jubelen stod 
i taket. Hanne hadde allerede vært og ble i årene fram til hans 
bortgang en meget viktig støtte.

Vi vil savne Alf-Cato. Han brydde seg om oss på sin måte. 
Det gjorde godt. 
Alf-Cato vil bli husket i mange sammenhenger. 
Men vi i MA setter pris på at han er en del 
av MAs historie også.

Vi lyser fred over hans minne.
Terje Tørring

ORGANISASJON
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Alf-Cato Gaaserud til minne

ORGANISASJON

Tidligere direktør i MA Alf-Cato Gaaserud, Kløfta døde natt til fredag 24. september 
under et besøk hos familie i Sønderborg i Danmark. 

Alf –Cato Gaaserud var født i Sandar i 1936 og ble vel 74 år.

Gaaserud startet på en utdannelse ved daværende NTH (NTNU) , men måtte avbryte på grunn av en 

kronisk sykdom. I stedet tok han lærerutdannelse. Han praktiserte ett år som lærer, men ble snart ansatt 

som redaktør, senere redaksjonssjef ved Norsk Korrespondanseskole (nå Norsk Fjernundervisning).

Sin yrkeskarriere avsluttet han i 2002 etter 12 år som direktør/rådgiver i Motorførernes Avholdsforbund.

Helt fra ungdommen av var Alf-Cato sterkt engasjert i organisasjonsarbeid. Dette førte han også inn på 

den offentlige arenaen, Han var medlem av Statens Ungdomsråd i 10 år – de 4 siste årene – 1975-79 – 

som rådets leder. Statens Edruskapsdirektorat – senere Rusmiddeldirektoratet var en annen arena – som 

styremedlem i 11 år. Både den norske nasjonalkomiteen for UNESCO,  Den norske UNICEF-komiteen og 

Kontaktutvalget for fredskorpset (NORAD) fikk nyte godt av hans arbeidskraft.

Bakgrunnen for Gaaseruds sterke samfunnsengasjement ble imidlertid lagt i hans mange lederverv i norsk 

og internasjonal avholdsbevegelse. Han var formann i Norges Godtemplar Ungdomsforbund, nestleder i 

IOGT i Norge og senere også i mange år i IOGTs internasjonale ledelse, herunder president i IGTYF – den 

internasjonale ungdsomsfederasjonen. Et annet innsatsområde var arbeidet for alkoholfri trafikk der 

han innehadde lederposisjone både nasjonalt og globalt. Han var formann i Avholdsfolkets Landsråd og 

styreleder i FORUT, IOGTs og Juventes bistandsorganisasjon.

Gaaserud deltok også aktivt som styremedlem i en del forretningsforetak som det nordiske forsikrings-

selskapet ANSVAR og i AS ANSVAR, Norge – og i Ringen Forlag AS og AS Folket.

Hemmeligheten bak Alf-Cato Gaaseruds omfattende engasjement på viktige samfunnsområder, var ved 

siden av hans organisasjonstalent også hans evne til å skape tillit og vilje til samarbeid. Hans rolige 

framferd og veloverveide meningsytringer sto det respekt av.

Derfor ble han også en lederskikkelse.

Alf-Cato var trofast mot sine mange venner og en god kamerat som vil bli dypt savnet av alle som kjente 

han og fikk gleden av å stå ved hans side i arbeid og fritid.

Han etterlater seg kone og to barn fra et tidligere ekteskap. Han var i mange år bosatt i Oslo – de senere 

år i Ullensaker kommune.

Arvid J. Johnsen 
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Alkolås delinnføres

Arbeidsgruppen ble oppnevnt på bakgrunn 
av Samferdselsdepartementet i 2007, for å 
vurderes nærmere om bruk av alkolås som 
alternativ til tap av førerett.

Omfattende arbeid
Som konklusjon på en 60 siders omfat-
tende rapport med gjennomgang av alle 
aspekter ved promillekjøring som trafikk- 
og samfunnsproblem, foreslår arbeids-
gruppen et alkolåsprogram som omfatter 
at den promilledømte selv må bekoste 
alkolåsen, at vedkommende skal være 
underlagt kontroll med hensyn til 
alkolåsen, og at det skal være oppfølg-
ing av lege og et opplegg i friomsorgen for 
å tilse at kravet alkolåsprogrammet stiller til 
edruelighet blir overholdet.

Arbeidsgruppens forslag
Arbeidsgruppen foreslår at det innføres et 
alkolåsprogram som et pilotprosjekt for 
å finne ut hvordan dette virker i Norge. 
Alkolåsprogrammet bør være frivillig, og vil 
være et tilbud til dem som blir tatt for pro-
millekjøring. Den som blir tatt for promille-
kjøring kan velge mellom tap av førerett, eller 
å delta i alkolåsprogrammet, som gir mulighet 
til å kjøre bil med alkolås i tapstiden.
 Alkolås bør tilbys installert så raskt som 
mulig etter at føreren er tatt for promille-
kjøring. Før en person velger å bli med i 
alkolåsprogrammet får vedkommende skriftlig 
informasjon om hva dette innebærer, og må 
underskrive en samtykkeerklæring.
 Dersom vedkommende velger å delta i 

alkolåspro-
grammet, må han/hun 
først foreta et legebesøk. Legen foretar en 
egnethetsvurdering og avgjør om vedkom-
mende i utgangspunktet er skikket til å ha 
førerkort. Vedkommende får bare tilbud om 
å delta i promilleprogrammet dersom helse-
tilstanden vurderes som tilfredsstillende til 
å føre bil.
 Etter at legen har funnet at vedkommende 
er egnet til å ha førerkort og derfor kan delta 
i alkolåsprogrammet, må vedkommende ta 
kontakt med friomsorgen for et kartleggings-
møte.
 Parallelt med dette, og med attest fra 
legen, tar vedkommende kontakt med Statens 
vegvesen, der han/hun får utstedt et kjøre-
bevis, der det fremgår at vedkommende bare 
kan føre et kjøretøy med alkolås. Dette gir 
kun anledning til å kjøre bil med alkolås i 
Norge. Kjørebeviset skal være gyldig så lenge 

tapet av 
føreretten er fastsatt, og 
i minst ett år. Når vedkommende har fått 
et slikt kjøre bevis kontakter han/hun et 
godkjent bilverksted som installerer alkolås 
i det kjøretøyet vedkommende skal bruke i 
tapstiden. Den promilledømte må selv bære 
kostnadene til alkolåsen.
 Alkolåsen må framvises for kalibrering og 
avlesing hver 4. måned. Vedkommende
betaler for dette selv. Hvis det i den forut-
gående 4 måneders perioden er gjort mer enn 
ett forsøk på å starte bilen i påvirket tilstand, 
blir perioden for tap av føreretten forlenget 
med 4 måneder.
 Alkolåsprogrammet stiller krav til edruelig-
het. Den som deltar i alkolåsprogrammet
må gjennomføre et legebesøk hver 4. måned. 

ALKOLÅS

Tidligere i år ble rapporten ”Alkolås 
som alternativ til tap av førerett ved 
kjøring med promille” lagt frem 
fra Statens vegvesen. Her foreslås 
alkolås innført i et pilotprosjekt. I 
en høringsuttalelse slutter MA seg 
til arbeidsgruppens forslag.

Av H-E Hansen
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ALKOLÅS

Legen kontrollerer et sett alkoholmarkører. Et
normalt alkoholforbruk vil ikke slå ut på disse 
markørene. Utslag på markørene er en klar
indikasjon på et alkoholproblem.
 En må klare kravet til alkoholmarkører i 
minst ett år før man kan få tilbake retten til  
å kjøre uten alkolås. I løpet av tapstiden må 
 vedkommende delta på mellom 3 og 6 møter 
hos friomsorgen det første året, og deretter 
minst ett møte i året. Ved mistanke om alkohol-
påvirkning ved disse møtene må vedkom-
mende avlegge enten utåndings-, urin-, eller
blodprøve.
 Når personen har gjennomført legekon-
trollene (vedkommende får attest av legen) 
samt møtene hos friomsorgen (vedkommende 
får attest av friomsorgen), og det ikke er 
gjort forsøk på å starte bilen i påvirket stand 
(vedkommende får attest av bilverkstedet), 
og alkolåsen har vært installert så lenge som 
det er stipulert i kjørebeviset, går han/hun 
til Statens vegvesen for å få tilbake ordinært 
førerkort.
 Vedkommende kan når som helst velge å 
avslutte alkolåsprogrammet. Da vil det
opprinnelige tapet av førerett, begynne å løpe 
fra den dagen alkolåsen blir demontert.
 Alkolås kan brukes i alle typer kjøretøy, 
også i arbeidssituasjoner som for eksempel i
busser, lastebiler og lignende. En kan ha 
alkolås i flere kjøretøy, en tenker da særlig på 
promilletatte som har et arbeidskjøretøy de 
benytter seg av.

Høring
Rapporten og forslaget er sendt ut til høring. 
Som en av de sentrale aktørene når det 
gjelder rusfri trafikk og livsstil, var MA tidlig 
ute med å fremme alkolås som et viktig trafik-
ksikkerhetstiltak. Høringsfristen var i begyn-
nelsen av september, og her er MAs innspill 
stilet til Statens vegvesen.

Generelt
MA vil berømme arbeidet som er lagt ned 
i rapporten med hensyn til å vise hvilke 
problemer og skader kjøring i alkoholpåvirket 
tilstand fører til. Rapporten viser hvor stort 
problem dette er i trafikken, og som sam-
funnsproblem både menneskelig og økono-
misk. Det viser også sammenhengen mellom 
generell alkoholbruk og trafikkproblemene.
 MA mener for øvrig at det aktuelle tiltaket 
kun må være et første steg på veien mot en 
lovgivning for å innføre alkolås på alle nye 
kjøretøyer. Allerede første setning i rapportens 
kapittel 1 om bakgrunnen for arbeidet sies 
det at ”å kjøre med alkohol i blodet regnes 

som den enkeltfaktoren som øker risikoen for 
trafikkulykker mest ”. Promillekjøring er av 
de viktigste enkeltfaktorene i trafikkulykker 
med døde og hardt skadete. MA mener at den 
aktuelle rapportens premisser må legges til 
grunn for videre arbeid med å gå videre fra 
det aktuelle forslaget i retning av et endelig 
mål om en generell innføring av alkolås i alle 
kjøretøyer. Alkolås må føye seg inn i rekken 
av standard trafikksikkerhets-systemer på linje 
med sikkerhetsbelter og kollisjonsputer.

Tap av førerett
MA synes grunnlaget for rapporten og forslaget 
– og prinsippet – om at innføring »
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ALKOLÅS

av alkolåsprogram som et alternativ til tap av 
føreretten ved kjøring med promille er et godt 
tiltak. Dette er et viktig steg på veien mot 
en mer generell innføring av alkolås i både 
offentlig og privat transport og etter hvert i 
alle nye biler.
 Når det gjelder selve utformingen av 
programmet praktisk og juridisk, synes MA at 
kombinasjonen av alkolås, og oppfølging av 
edruelighet og holdninger gjennom legebesøk 
og møter i friomsorgen er god. MA har imidler-
tid en anmerkning når det gjelder oppfølgingen 
av avlesning og kalibrering av alkolåsen og et 
legebesøk skal skje hver 4. måned.
 I alle fall i begynnelsen kan det synes som 
om en kontroll av alkolås og en legesjekk hver 
fjerde måned er for sjelden, både for å se at 
alkolåsen brukes riktig og at det ikke gjøres 
forsøk på misbruk, og at en legekontroll viser 
om vedkommende i ”programperioden har en 
normalt edruelig livsstil” eller har et alkohol-
problem. 
 Både for den promilledømte og for 
myndig hetene som skal håndheve og overvåke 
alkolåsprogrammet, kan dette virke meget 
sjelden og kunne virke uheldig for et godt 
resultat av alkolåsprogrammet.
 Vi vil følgelig forslå en tettere og hyp-
pigere oppfølging, for eksempel hver måned i 
begynnelsen. Dersom det ikke oppdages brudd 
på forutsetingene kan imidlertid tiden mellom 
kontroller økes etter hvert. En slik oppfølging 
kunne for eksempel skje 1. måned, 2. måned 
og deretter hver 4. måned.

Pilotprosjekt
Programmer for bruk av alkolås som alternativ til 
tap av førerett er utprøvd med gode resultater 
i andre land. Etter MAs mening bør derfor 
prøveperioden for et pilotprosjekt være kort 
før tiltaket innføres så snart som mulig på 
nasjonal basis.

MAs krav vil videre være at alkolås nå løftes 
så høyt opp på dagsordenen, at det ikke 
finnes tvil om at alkolås snarest mulig vil bli 
innført i Norge: I skolebarnkjøring, all kom-
mersiell og offentlig kjøring og til slutt i alle 
kjøretøy.

»

Kilde: Statens vegvesen
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ALKOLÅS

- For å nå målsetningen om å redusere antallet 
skadete og drepte i trafikken ytterligere, må 
eksisterende tiltak forbedres og nye tiltak 
settes inn, sier samferdselsminister Magnhild 
Meltveit Kleppa.

Økt trafikkfare
I løpet av de siste 10 til 20 åra har det blitt 
flere som kjører under påvirkning av narkotika 
og legemidler. En stor undersøkelse i regi av 
Folkehelseinstituttet, viser at omkring en av 
hundre bilførere utgjør en trafikkfare på grunn 
av rus forårsaket av narkotika og legemidler.
 Mens antallet promillekjørere synes å 
ha gått noe ned, har det i løpet av de siste 
tiårene blitt flere som kjører under påvirkning 
av narkotika og legemidler. 

Nulltoleranse
En arbeidsgruppe la i fjor frem den omfat-
tende rapporten ”Kjøring under påvirkning av
andre rusmidler enn alkohol”. I rapporten ble 
det fremmet en rekke forslag til endringer i 
veitrafikkloven, der forslaget om et nulltoler-
anseprinsipp er det mest sentrale. Dette skal 
klart markere at ruspåvirkning og kjøring ikke 
hører sammen. Fra denne nulltoleransetil-
nærmingen foreslår arbeidsgruppen å gjøre 
unntak for dem som tar medisiner på resept.
 Den omfangsrike rapporten slår etter-
trykkelig fast at kjøring av motorvogn i 
ruspåvirket tilstand er et alvorlig og økende 
trafikksikkerhets- og samfunnsproblem. Etter 
gjeldende rett er det forbudt og straffbart å 
føre motorvogn under påvirkning av rusmidler. 
Forbudet retter seg både mot kjøring i alko-
holpåvirket tilstand og kjøring under påvirkning 
av andre stoff som kan gi rus, herunder narko-
tika og andre medikamenter som kan føre til 
nedsatt kjøreferdighet. For påvirkning som en 
følge av inntak av alkohol har lovgiver innført 

en legalgrense på 
0,2 promille. For 
andre rusmidler 
enn alkohol, har 
det ikke til nå 
vært fastsatt en 
slik lovbestemt 
grense.
 Arbeids-
gruppen har 
konkludert 
med at det 
bør innføres 
legalgrenser 
for kjøring 
under 
påvirkning 
av narkotika 
og at disse 
grensene 
(ulike 
grenser for 
ulike stoff) 
settes lavt.
Arbeids-
gruppens forslag kan betegnes som et forslag 
om innføring av legalgrenser basert på et 
nulltoleranseprinsipp med minstegrenser. 
Utgangspunktet om nulltoleranse modifiseres 
ved at det fastsettes minstegrenser for det 
enkelte narkotiske stoff. Minstegrensene har 
til formål å sikre at loven bare rammer førere 
med stoffkonsentrasjoner i blod, der det kan 
foreligge mulighet for
prestasjonsforringelse.

Narkometer
Blant de foreslåtte tiltakene er innføring av 
lovhjemmel slik at politiet kan teste bilførere 
med narkometer. Det foreslås også at det 
innføres lave lovfastsatte grenser for når en 

sjåfør i 
alle tilfeller blir regnet som 
påverket av andre rusmidler enn alkohol. 
 Politiet har allerede startet arbeidet med 
hurtigtester - populært kalt narkometer - og 
et begrenset antall skal være på plass innen 
utgangen av 2011. Med dette utstyret kan 
politiet avdekke kjøring under påvirkning av 
narkotika og legemidler.

Regjeringen vil innføre narkometer, lovfastsette 
grenser og andre tiltak mot kjøring i rus. Derfor 
vil regjeringen be Stortinget om å gjennomføre 
endringer i veitrafikkloven relatert til ruspåvirket 
kjøring. Norge innfører lave lovfastsatte grenser 
- basert på et ”nulltoleranseprinsipp” - for 
andre rusmidler enn alkohol. Dette vil inn bære 
mye bedre samsvar mellom promillegrensen på 
0,2 og kjøring under påvirkning av andre rus-
midler.

Regjeringen vil innføre “narkometer”
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MAs nettsider er fornyet! I sommer skjedde overgangen til nye 
 nettsider. Ikke bare ser de nye ut, men oppbygningen har også 
blitt oppgradert for å gjøre vårt vindu ut på verdensnettet mer 
brukervennlig.

Av H-E Hansen

Velkommen til nye hjemmesider
Fortsatt er nettadressen www.ma-norge.no. 
Her kan alle interesserte finne nyheter fra alle 
de feltene MA arbeider med. Og her skal MA-
medlemmene kunne følge med i hva som skjer 
i organisasjonen. 

Helt nytt
Etter en årrekke med de samme nettsidene har MA 
funnet tiden inne til å fornye sidene. Nå har de et 

ORGANISASJON
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ORGANISASJON

nytt utseende, som er nærmere knyttet opp mot 
den grafiske profilen MA innførte for en tid siden.
 Samtidig er sidene gjort enklere å 
orientere seg i. Fanene på toppen med sine 
underliggende menyer gjør at du raskere skal 
finne det du ønsker å finne, enten det er for-
siden med nyheter, fakta om MAs forskjellige 
prosjekter eller medlemsfordeler.
Hovedfanene er ”Om oss”, ”Medlem”, ”Ny-

heter”, ”Prosjekt”, ”Aktiviteter”, ”Blogg”, ”MA 
lokalt”, ”MA-Ungdom” og ”Samarbeid”. Og 
under noen av disse kategoriene finnes det 
menyer med flere valg. Så her skal du kunne 
finne den informasjonen du er ute etter.

Lokalt og blogg
Sidene for MAs lokalavdelinger skal også by 
på lettere tilgang og oversikt. Hver enkelt av 

MAs lokalavdelinger har fått sine egne sider, 
der de selv kan følge opp med innhold, enten 
det være seg bekjentgjørelser eller artikler.
Under overskriften Blogg er det nå også lagt 
opp til hyppigere meningsytringer om aktuelle 
temaer. Her vil leserne også få anledning til å 
komme med sine kommentarer og synspunkter.

Følg med på www.ma-norge.no!
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Verdig Volvo
Volvo S60:

Det har altså vært en langlivet modell som 
nå kommer i helt ny utgave. Både i det indre 
og ytre er den gjennomgripende oppgradert. 
Og på utstyrssiden er fotgjengerbeskyttelsen 
Pede strian Detection noe helt nytt. Systemet 
er en sikkerhetsfunksjon som gir full auto-
matisk bremsing og skal hjelpe sjåføren til å 
unngå å kjøre på fotgjengere!

Bred appell
Den nye Volvo S60 er designet for å bevege 
deg, både fysisk og emosjonelt, forteller Volvo 
oss. Og den er ganske riktig iøynefallende  
i sin form og farge. Både utvendig og inn-
vendig.
- Konkurransen er knivskarp og kundene 
vet nøyaktig hva de vil ha. Vi har lagt vekt 
på emosjonell appell, sportslig design og 

dynamiske egenskaper. Suksess i denne klassen 
betyr mye for merkets image, og vi er over-
beviste om at nye S60 vil gjøre jobben, sier 
Volvos konsernsjef Stephen Odell.
 Bilen har selvsagt de grunnleggende 
design elementene vi kjenner fra det svenske   
merket; den skandinaviske formen og 
kvaliteten. S60 gir en coupéfølelse. Nesten 
alle linjene ble formet for å skape en dyna-
misk profil med distinkt skulpturerte detaljer.

Alle detaljer
I tillegg til sine vel kjente kvaliteter vil Volvo 
med S60 tilby sportslighet – eller dynamikk, 
som det heter på fagspråket.
- Målsettingen var å gi begrepet komfort en 
helt ny dimensjon. Det dynamiske chassiset 
har en arkitektur som gir rask respons, med 

fokus på kjøreopplevelsen, uten å svekke 
følelsen av en behagelig biltur, forklarer 
Stefan Sällqvist, ansvarlig for utviklingen av 
S60-chassiset.
 Det er gjort endringer og forbedringer 
for nesten hver eneste detalj som påvirker 
kjøre- og veiegenskapene. Dette inkluderer 
styring, stivere fjærer og foringer, samt bedre 
støtdemping enn i noen tidligere Volvo. Alle 
varianter av nye S60 kan spesifiseres med 
det avanserte, selvjusterende FOUR-C aktive 
chassiset. 

Unngå fotgjengere
S60 er utstyrt med systemer som skal bidra til 
kjøreopplevelsen - fra å unngå en kollisjon til 
komfortsystemer som infotainment. 
Pedestrian Detection med full automatisk 
bremsing er et nytt sikkerhetssystem som 
føyer seg inn blant de andre Volvo tilbyr for 
sikkerheten. Her kan systemet oppdage en 
fotgjenger som går ut i veien foran bilen, 
advare sjåføren og automatisk foreta full opp-
bremsing hvis sjåføren ikke reagerer i tide.
I en nødssituasjon der en fotgjenger kom-
mer inn foran bilen mottar sjåføren først et 

BILNYTT

Volvos S60-modell så dagens lys for 10 år siden. Siden har den gått 
gjennom mange oppgraderinger. Den mest omfattende kom i 2005. 
Men nå har den helt nye oppfølgeren kommet! Vi har fått vårt 
første møte med den elegante sedanen.

Av H-E Hansen
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Verdig Volvo
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lydsignal kombinert med et blinkende lys på 
frontruten. Dersom sjåføren ikke reagerer på 
advarselen, og en ulykke er nært forestående, 
aktiveres bilens bremsesystem automatisk. I 
hastigheter inntil 35 km/t kan systemet hindre 
påkjørsel av en fotgjenger dersom sjåføren 
ikke reagerer i tide. Ved høyere hastigheter 
fokuseres det på å bremse bilen så mye som 
mulig før sammenstøtet. 
- Vi er stolte av å ha utviklet teknologi som 
er så pålitelig at vi nå kan tilby et system 
som kan hjelpe til å unngå å kjøre på en 
fotgjenger. Så langt vi vet er dette en 
verdensnyhet. Med denne teknologien har vi 
økt bremse kraften i vårt automatiske bremse-
system fra 50 % til full stoppeffekt, sier 
Thomas Broberg, sikkerhetsekspert hos Volvo. 
Lavere hastighet ved sammenstøt innebærer 
at risikoen for alvorlig skade er betydelig 
redusert. Hvis for eksempel hastigheten 
reduseres fra 50 km/t til 25 km/t, forventes 
Pedestrian Detection med full automatisk 
bremsing å kunne redusere dødsrisikoen med 
så mye som 20 %, og i noen tilfeller opptil 
85 %. 

City Safety
Den nye Volvo S60 har også City Safety som 
standard. Med City Safety bremses bilen 
automatisk dersom sjåføren ikke reagerer i 
tide når bilen foran senker hastigheten eller 
stopper - eller om sjåføren kjører for fort mot 
et stillestående objekt. Systemet kan redusere 
virkningen av eller helt unngå påkjørsel bakfra 
i hastigheter opp til 30 km/t. 

På innsiden
Interiøret i den nye S60 er innbydende med 
sin kombinasjon av form og farger. Det gir en 
følelse av kvalitet. Her brukes igjen begrepet 
”skandinavisk design”, som Volvo mener 
beskriver funksjonalitet, enkelhet og tyde-
lighet. I tillegg har designerne hatt et blikk 
for detaljer som skaper spenning og kontrast. 
Listen over utstyr du kan velge er rikholdig.
Bilen har komfortabel plass til fem voksne. 
Kneplassen i baksetet er økt med 30 mm 
 sammenlignet med forrige S60. Baksetet er 
delt 40/60 og bagasjeromsåpningen er 10,7 
cm bredere enn på forgjengeren.

Bredt spekter
I løpet av sitt første produksjonsår vil Volvo 
S60 bli tilgjengelig med en lang rekke diesel- 
og bensinmotorer som dekker området fra 
den økonomiske 115 hk DRIVe- versjon til en 
høyytelse turboladet bensinmotor som ut-
vikler 304 hk og fås som standard i kombina-
sjon med firehjulsdrift.
 Chassiset på Volvo S60 er støttet opp 
av en rekke elektroniske systemer som skal 
forsterke den sportslige kjøreopplevelsen 
ytterligere. Flere stabilitetssystemer jobber 
sammen for å føle tendenser til skrens på et 
meget tidlig stadium for å gripe inn tidlig-
ere og med større presisjon. Så ved siden 
av å gi oss en spenstig bil med morsomme 
egenskaper, er det ikke renonsert på at Volvo 
fortsatt lar sikkerheten være i høysetet.
 Prisen for den nye Volvo S60 begynner 
på 313 800 kroner.

Volvo S60 kan oppdage og bremse opp for fotgjengere i veien.
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Plugges i stikkontakten
Toyota Prius Plug-In Hybrid:

Her møter vi for første gang en hybridbil som 
kan lades fra en helt vanlig stikkontakt! De 
tre bilene i Norge er altså blant de første 600 
bilene som er med i et globalt prosjekt. De tre 
norske bilene disponeres av Oslo Kommune, 
Energi Norge og Toyota Norge over en periode 
på 3 år der det skal hentes erfaringer med 
bruken. Etter planen skal Prius Plug-In Hybrid 
gå i normal produksjon allerede mot slutten av 
2012.

Nå er fremtiden
Teknologiutvikling tar gjerne lang tid. Og å 
innføre teknologien på bred front krever enda 
lengre tid. Elbilene har lenge ligget og vaket 
i vannskorpen, og nå kommer det flere nye 
elbiler i vanlig handel fremover. Disse vil vi 
sikkert få presentere mange av i Motorføreren 
fremover.

Fortsatt lider imidlertid elbilene med at rekke-
vidden ikke er god nok for de lange turene. 
Utviklingen av elektriske biler er foreløpig 
hemmet av vekten og størrelsen på batteriene 
man trenger for å gi tilfredsstillende kjøre-
lengde og av mangel på tilgjengelige lade-
stasjoner.
 Toyota har valgt å satse på en løsning som 
skal dekke flere behov: Både hverdagens korte 
kjøreturer som sjelden overstiger et par mil, og 
de lengre turene.

Gode erfaringer
Toyotas ”vanlige” Prius-hybrid har i mer enn 
ti år blitt et meget hyppig syn på veiene. Den 
har blitt selve symbolet på fremveksten av 
hybridbiler. Og Prius er en romslige sedan med 
plass for fem og med kjøreegenskaper som er 
en fryd, bare så det igjen er sagt.

 Hybridbilen drives av en forbrennings motor 
og en elmotor som fores med strøm som gene-
reres enten fra bremsene eller fra forbrennings-
motoren. Det er derfor relativt liten andel 
strøm som har bidratt til driften. All strøm 
er produsert i bilen selv. Den har ikke kunnet 
lades utenfra som en elbil. Ikke inntil nå!
 For det neste store teknologiske steget er 
derfor å kunne plugge inn en ledning fra bilen i 
en vanlig stikkontakt for å lade ekstra batterier 
fra strømnettet. Dermed vil en del av bilen på 
en måte bli rent elektrisk, mens bensinmotoren 
fortsatt skal bistå med drift når batteriene 
lades ut. På korte turer opp til et par mil 
kjører den på de oppladete batteriene med null 
utslipp av CO2, NOx og partikler.

Fullverdig
I forhold til en vanlig Prius er plugg-inn-
varianten utstyrt med en større batteripakke. 
De kompakte lithium-ionbatteriene lades ifølge 
Toyota helt opp på rundt 1 1/2 time fra en 
standard 230V stikkontakt, og har maksimal 
hastighet på 100 km/t og kan kjøre rundt 20 
km på ren elektrisk kjøring. 
 Etter at eldriften er ”utbrukt”, kjøres bilen 
som en vanlig hybrid, der eldrift, bensindrift 
og ladning kombineres og styres av bilen selv. 
Ladning av batteriet skjer med bensinmotor  

BILNYTT

Det hender at vi får prøve veldig spesielle biler. Sjeldne biler, dyre 
biler og iøynefallende biler. Så hvem av dem som nylig så oss i en 
Toyota Prius Plug-In Hybrid skulle tro at vi satt bak rattet av en 
ualminnelig sjeldenhet. En av bare tre plugg-inn-hybridbiler av 
typen i hele Norge!

Av H-E Hansen
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Plugges i stikkontakten

BILNYTT

(via generator) eller via regenerative bremser 
(elmotor som generator).
 Toyota har funnet ut at et par mils kjøring 
som elektrisk bil er tilstrekkelig for de fleste 
gjøremål i hverdagen. Det fikk vi også erfare. 
Idet vi setter oss inn i bilen som melder om 
fulladete batterier og et par mils rekkevidde på 
bare strøm, er målet å nå kontoret som ligger 
ganske nøyaktig så langt unna. Og det holder – 
nesten hver gang. Men hvis strømmen tar slutt 
ville en ren elbil stoppet tvert, mens hybridens 
bensinmotor hver gang redder oss i mål. Eller 
den kunne ha tatt oss hele veien på en langtur.
Vel fremme – enten på kontoret eller på en 

lengre ferd – er det bare å plugge inn på nytt. 
Etter snaut et par timer er det klart for nye to 
mil med nullutslipp.

En vane
De første par dagene du har en plugg-inn-hybrid 
må du legge en smule innsats i å kartlegge hvor 
stikkontaktene er hjemme, på jobben eller på 
hytta. Men vi kan love at du ikke behøver å bli 
minnet på å sette i støpselet. Det blir ikke bare 
fort en sport å passe på at bilen står til lading 
frem mot neste tur. Det blir faktisk fort en ren 
rutine. Det er sikkert også bare de par første 
dagene naboene gjorde store øyne over ladeled-

ningen som lå ut gjennom dørsprekken hjemme.
 Det blir også en vane å kjøre bilen, som tar 
deg så ukomplisert frem. Hvilken fryd å cruise 
mykt av sted – det være seg i motorveifart eller 
på svingete landevei – i dørgende motorstillhet. 
For helt stille blir det jo aldri en gang i en 
elbil, der hjulene og vinden lager sitt sus. Men 
selv når bensinmotoren kobler inn på plugg-
inn-hybdriden, er den også støysvak. 
Og sammen med elmotoren er styrken 136 hk.
 Prius Plug-in Hybrid gir 30 % lavere 
bensinforbruk ved kombinert kjøring enn den 
vanlige Prius, det vil si 0,26 liter pr mil, som 
tilsvarer et utslipp på 59 gram CO2 pr kilometer.

Underveis får du vite hvor langt du har igjen å kjøre på strøm (EV distance).

Når bilen står og lades (charging), forteller skjermen på dashbordet hvor lang tid som gjenstår.

På vår bil viste totalregnskapet at det var kjørt hele 15 % som ren el-bil.

Toyotas administrerende direktør Lars-Erik Årøy har fått tre plugg-inn biler til Norge.
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Kongevognen
Volkswagen Sharan:

Syvseteren Sharan er skapt for en stor familie 
med de mest allsidige behov for en romslig 
bil. Dette har blitt en vellykket ny utgave av 
en velkjent og populær modell.

Andre generasjon
Sharan er en MPV, en fleksibel flerbruksbil. En 
familiebil av den store typen som konkurrerer 
med blant andre Ford Galaxy. Dette er store-
broren til Volkswagen Touran.
 Modellen dukket for første gang opp i 
1995 og har hatt et langt liv gjennom et 
par kraftige oppgraderinger nå nådd frem til 
lanseringen av en helt ny 2. generasjon. Tiden 
var nok moden for en ny utgave. Den nye 
versjonen av Sharan er ny fra innerst til ytterst. 
Ikke så mye som en skrue har fulgt med fra 
forrige utgave, kan Volkswagen fortelle. Og 
målsetningene har vært å gjøre den mer prak-
tisk, mer avansert og mer miljøgunstig. 

Skyvedører
Sharan har fått et helt nytt design som gjør 
slektskapet til de andre Volkswagen-modellene 

enda tydeligere. Bilen har fått et design med 
stramme horisontale linjer, markante lykter og 
den nye ”Volkswagenfronten” som er hentet 
fra blant annet Volkswagen Golf. 
 Sharan har blitt hele 22 cm lengre enn 
forgjengeren. Den totale lengden er nå 485 
cm. I bredden har den lagt på seg 9 cm til 
totalt 190 cm. Dette gir mer plass til folk 
og bagasje. Innenfor de ytre rammene tilbyr 
Sharan mye og komfortabel plass for alle som 
kan ta inntil syv seter i besittelse.
 Og for første gang leveres Sharan med 
skyvedører. De store skyvedørene bak kombi-
nerer det praktiske med det estetiske. Nå er 
det lettere tilgang til seteradene bak.

Innvendig
Interiøret er funksjonelt og smakfullt. Det er 
ikke bare på førerplassen man sitter godt og 
med godt utsyn. I andre seterad er det mulig 
å velge mellom to eller tre seter, der toseters-
versjonen tilbyr ekstra armslag og armlener. 
Og i tredje rekke er det også så god plass at 
voksne kan ha det nærmest like komfortabelt 

som dem foran.
  Ellers kan du velge alle mulige kombina-
sjoner av seter fra 1 til 7. 
 Med alle setene på plass er bagasjerommet på 
267 liter. Hvis de to bakre seteradene legges 
ned får du et flatt gulv og lastekapasitet på 
rikelige 2,4 kubikkmeter.

Utstyr
Nye Volkswagen Sharan kommer i tre utstyrs-
versjoner; Trendline, Comfortline og Highline. 
Utstyrsversjonene er vel utstyrt allerede fra 
Trendline med blant annet sportsratt i skinn, 
stor kjørekomputer, radio/ CD-spilleren RCD 
310 med 8 høyttalere og DAB digitalradio 
mottak, elektronisk parkeringsbrems, Autohold 
bakkestartassistanse og Climatronic klima-
anlegg.
 Videre har Comfortline standardutstyr 
som cruisekontroll, klappbord og lommer på 
forseteryggene, stoffmatter, 16” lettmetall-
felger, regnsensor og skuffer under forsetene. 
Highline kan skilte med utstyr som multifunk-
sjonsratt i skinn, 17” lettmetallfelger, tåkelys 
med statisk kurvelys, setetrekk i skinn og 
alcantara og kromdetaljer i kupeen.
  Når det kommer til ekstrautstyrslisten er 
også den utvidet og inneholder blant annet 
adaptivt understell DCC, stort panoramasoltak, 
fjernlysassistent, ulike radio- og navigasjons-
alternativer, adaptive bi- xenon frontlykter 

BILNYTT

Volkswagen har kommet med en ny utgave av sin Sharan. Navnet 
Sharan er utledet av det persiske ordet som betyr kongevogn. Og 
det er ikke bare en bil for kongen, men også for dronningen og alle 
prinser og prinsesser. For dette er en syvseter.m.

Av H-E Hansen
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med LED lysdioder, elektriske skyvedører, ny 
generasjon parkeringsassistent som parkerer 
bilen og integrerte barneseter.

Motorer
Motorprogrammet i Norge består utelukkende 
av TDI dieselmotorer med Common Rail 
teknologi og drivstoffbesparende BlueMotion-
Technology. I første omgang er det snakk om 
2,0-litersmotorer med 140 og 170 hk. Den nye 
140 hk TDI-motoren har et forbruk nede på 
0,55 liter pr mil.
 Den nye Sharan kan leveres med sekstrinns 

DSG-girkasse og vil også bli tilgjengelig med 
4MOTION firehjulstrekk neste år. Da vil også 
en ny 2,0 115 hk TDI bli tilgjengelig. 

Lettkjørt
Kjøreegenskapene inngir tillit som seg hør og 
bør en familiebil. Den er lettkjørt og stabil.
Når vi kjører Sharan med 140 hk-motoren viser 
den krefter nok for alle praktiske gjøremål. 
Dette er en velkjente motor som også gjør 
bilen rask nok.
 På papiret kan den for eksempel gjøre 
unna akselerasjon 0 – 100 på 10,9 sekunder. 

Spesifikasjonene sier også at toppfarten 
skal være 194 km/t. Med 170 hester blir det 
selvsagt noe ekstra å rutte med hvis man 
skulle ønske er smule ekstra kvikkhet.

Prisen
Den rimeligste modellen av Volkswagen Sharan 
med 2,0 140 hk TDI motor starter på 433.100 
kroner. Forrige modell med 1,9 115 hk TDI hadde 
en startpris på 424 520 kroner. De første bilene 
har allerede kommet til Norge og Volkswagen-
importøren forventer å selge 400 personbiler og 
200 2-seters varebiler i et normalår. 
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Velvoksen lillebror
Mitsubishi ASX:

Mitsubishi ASX er bygd på Mitsubishis globale 
plattform. Den skal kombinere kjøreegen-
skapene til Lancer med den høyreiste oversikten 
til Outlander. Dette tydeliggjør crossover-
begrepet, der bilen på en måte skal kombinere 
sedanens og SUVens egenskaper.

Spennende konkurrent
ASX følger i fotsporene til sin populære 
storebror Outlander, som er en SUV av ypperste 
kaliber. Over dem ruver selveste store bukkene 
Bruse; Pajero. 
 ASX går rett inn i det voksende crossover-
 segmentet med biler som Nissan Qashqai, 
Skoda Yeti, Ford Kuga, Hyundai iX35 og Toyota 
RAV-4. Disse modellene er alle mellom 422 
og 444 cm i lengde, og Mitsubishi ASX er 430 
cm. Og i likhet med flere av sine konkurrenter 
tilbys altså Mitsubishi ASX med både 2WD og 
4WD, sistnevnte med det smarte All-Wheel-
Control (AWC) systemet. 

Utstyr og design
ASX representerer et robust alternativ til den 
tradisjonelle personbilen, og er en videre-

utvikling av Mitsubishis konseptbil Concept-cX. 
Designmessig har ASX fått Mitsubishis nye 
familiegrill inspirert av Mitsubishi Heavy 
Industries sitt F-2 jagerfly. Den kompakte 
sideprofilen fra Concept-cX er beholdt, men 
akselavstanden er forlenget med 14.5 cm til 
2,67 m.
 Interiøret skal reflektere det dynamiske i 
eksteriøret og gjør bruk av kontraster og ulike 
materialer. ASX har også fått en rekke andre 
løsninger, som et panorama glasstak med UV-
beskyttelse. Det har en størrelse på hele 95 x 
86 cm og i mørket vil glasstaket innrammes av 
LED-lys. 
 Ellers har bakre armlene en oppbevarings-
boks og baksetene som kan deles 60/40 har 
også en åpning for ski.
Bagasjerommet er på rause 420 liter, og 
baksetene kan felles flatt i gulvet for et ekstra 
stort lasterom. Og under det flate gulvet bak 
er det et oppbevaringsrom.
 ASX blir i tillegg tilbudt med en lang 
liste utstyr som radio/CD/MP3, AUX inngang, 
4 høyttalere og fullt sikkerhetsutstyr som 
standard. De mest velutstyrte modellene får i 

tillegg regnsensor, cruise control, ryggesensor, 
Bluetooth, USB-inngang, sotede bakruter, Super 
HiD vidvinkel bi-xenon lys, nøkkelløst start- og 
låsesystem, skinnseter, Multikommunikasjons-
system med navigasjon og musikkserver, og 
Rockford Fosgate lydanlegg. For å nevne noe. 

Smidig
Mitsubishi ASX har en kompakt størrelse som 
gjør den smidig i trafikken. Samtidig har den 
tilstrekkelig med plass til lengre turer med folk 
og bagasje. 
 Kjøreegenskapene er utmerkete. Nå har 
vi sant å si hittil bare kjørt ASX på lande- 
og motor veien, og der byr den på stødig 
allsidighet. Fra en opphøyd sitteposisjon har 
sjåføren god kontroll og komfort Hvordan den 
oppfører seg i mer ulendt terreng gjenstår 
å prøve, men kjenner vi Mitsubishi rett vil 
firehjulsdriften hjelpe deg ut av en knipe. 

Sikkerhet og miljø
Den globale plattformen ASX bygger på omfatter 
mye aktiv og passiv sikkerhet. Her får man 
et 160˚ Super-HiD vidvinkel bi-xenon lys, 
aktiv stabilitetskontroll og Traction Control, 
bakkestar tassistanse, selvsagt ABS og EBD 
(elektronisk bremsekraftfordeler), bremse-
assistanse, nødstoppsystem og kollisjonsputer 
for fører og passasjer, side- og gardintype-
  kolli sjonsputer samt knekollisjonspute for fører.

BILNYTT

Mitsubishi ASX er navnet på Mitsubishis nye kompakt crossover. 
Målet har vært å tilby en kompakt og praktisk femseters familie-
vennlig flerbruksbil i en ny størrelsesklasse for Mitsubishi.

Av H-E Hansen
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Velvoksen lillebror

BILNYTT

Motorer
Sammen med Mitsubishi ASX introduseres 
også en helt ny, DOHC 16v 4-sylinder common 
rail dieselmotor med direkte innsprøyting. 
Motoren tilfredsstiller utslippskravene Euro 
5 og er av 100 % aluminium. Den er utviklet 
av Mitsubishi Motors Corporation i samarbeid 
med Mitsubishi Heavy Industries. Motoren blir 
først tilgjengelig i en 1,8 liters versjon som 
også er å finne i Lancer. Den byr på teknologi 
som en ny variabel turbolader, samt effektive 
for brenningskarakteristikker. Høydepunktet er 
ifølge Mitsubishi MIVEC variabelt ventiltids-
system, som skal være en verdensnyhet på 
dieselpersonbiler. 

For å skåne miljøet i størst mulig grad vil 
motoren følges av en full ClearTec pakke som 
omfatter start/stopp-system, lukket diesel-
partikkelfilter, elektronisk servostyring (med 
høyde- og dybdejusterbart ratt), regenerativ 
bremseteknologi som henter inn litt strøm, 
LED lys (for lavt forbruk) og dekk med lav rul-
lemotstand.
 Parallelt vil ASX være tilgjengelig med en 
ny 1.6 liter DOHC 16V MIVEC bensinmotor med 
117 hk. Denne fås bare i kombinasjon med 
forhjulstrekk, men har også full ClearTec pakke.
Med 138 g CO2/km oppgis ASX 2WD bensin 
å ha det laveste utslippet i sin klasse. 2WD 
diesel har tilsvarende lavt tall med 145 g/km, 

mens 4WD diesel har et utslipp på 150 g CO2/km. 

Priser
Mitsubishis nye crossovermodell ASX har 
kommet på veiene i høst.  I 2WD-utgave med 
bensinmotor starter prisene på 231 900 kroner 
med et godt standardutstyr. 
 2WD med dieselmotor starter på 260 400 
kroner med en 115 hk motor og hele 300 Nm. 
Diesel i kombinasjon med firehjulsdrift starter 
på under 300 000 kroner. Også denne er ut-
styrt med 115-hesteren. 
 Toppmodellen ASX Instyle+ med 4WD har 
en veiledende pris på 337 900 kroner. Mitsubishi 
har 5 års nybilgaranti.



Tid for vinterdekk
TEMA

Det er nesten utrolig hvordan altfor mange av 
oss nordboere havner i den samme knipen hvert 
eneste år. Man har ikke lagt om til vinterdekk 
og heller ikke sjekket om det er på tide å kjøpe 
helt nye.  Det er farlig og unødvendig. Like farlig 
og unødvendig som det er å kjøre på dårlige 
vinterdekk – det være seg med eller uten pigger. 
Dekkene er tross alt helt avgjørende for sikker-
heten. Fire punkter så store som håndflater er 
alt som gir deg bakkekontakt.

Kravene
Krav til dekk i vinterperioden er at mønsterdyb-
den skal være minimum 3 millimeter uansett 
dekktype. Et ordentlig vinterdekk er spesielt 
merkede dekk framstilt for kjøring på vinterføre 
og bare vinterdekk tillates brukt med pigger 
(unntak for motorsykkel). Husk at sommerdekk 

er uegnet på vinterføre på grunn av gummi-
blandingen og dekkmønsteret. 
 Hvis kjøretøyer til og med 3500 kg utstyres 
med piggdekk, er hovedregelen at man skal ha 
piggdekk på alle hjul.  For kjøretøyer over 3500 
kg som utstyres med piggdekk, er kravet at man 
har piggdekk på hjul som sitter på samme aksel.  
På kjøretøy med totalvekt over 3500 kg anbe-
fales minst 5 mm mønsterdybde i vinterhalvåret. 
 Bruk av piggdekk eller kjetting er tillatt i 
tiden fra 1. november til første mandag etter 
2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er 
tilsvarende periode fra 16. oktober til 30. april. 
Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie 
vinterdekk.

Valgets kvaler
Det er vel ikke mange som tror at det er krav til 

bruk av piggdekk i vinterhalvåret. Men selv om 
det stadig oppfordres til å bruke piggfrie dekk, 
kan dekk med pigger likevel gi bedre veggrep 
ved enkelte føreforhold.
 Hver vinter diskuteres det mye om hva 
som er best av pigg og piggfritt. Man skal være 
forsiktig med å gi bastante anbefalinger. Valget 
avhenger av hvor i landet man kjører og hvordan 
forholdene varierer. Det viktigste må imidlertid 
være å kjøre sikkert, noe som selvsagt også 
avhenger av at du avpasser farten etter kjøre-
forholdene.
-  Du skal ikke langt utenfor de store byene 
før folk foretrekker piggdekk, sier produktsjef 
Jan-Erik Sofiedal hos Nokian i Norge.
Den finske dekkprodusenten har spesialisert seg 
på både piggdekk og piggfrie dekk for nordiske 
forhold, og kan opplyse at andelen solgte pigg-
dekk faktisk har gått opp i det siste.

Varierende forhold
Siste generasjon av piggdekket Nokian Hakka-
peliitta 7  er et eksempel på de egenskapene 
som forventes av et moderne piggdekk. Klima-
forandringene stiller helt nye krav. Dekkene  
må gi godt grep på snødekte, isete, sørpete, 
våte veier og til og med barmark. Samtidig 
må rulle motstanden være lav for å redusere 
drivstofforbruk og CO2-utslipp. 
 Og i en tid der luftkvalitet og partikler har 
stått i sentrum, må dekket produsere minst 

Selv om det fortsatt kan være høstlig, må vi kaste et gufs av vinter 
inn i Motorførerens spalter. Det går uvegerlig mot den kalde års-
tiden med slaps, is og snø på veiene. La deg ikke bli tatt på sengen 
og være for sent ute med å legge om til vinterdekk. Ikke stå der i 
lave sko og på sommerdekk den dagen det første snøvær plutselig 
setter inn.

Av H-E Hansen

Det har vist seg at SUVer faktisk havner i utforkjøringer uforholdsmessig ofte, muligens fordi mange 

overvurderer kjøreegenskapene deres. Da kan det være en ekstra trygghet å ha piggdekk. 



23MOTORFØREREN  |   4   |   2010 23

TEMA

mulig partikler fra veibanen. Mens piggene på 
den ene siden skal gripe mest mot underlaget 
vil man altså at de skal ”gnisse” minst mulig i 
asfalten. Dette har Nokian på sin side løst med 
dempning som kan minne om en sportssko: 
Foran piggene sitter små lufthull som demper 
anslaget mot kjørebanen.

Slitasje
Selv om minste tillatte mønsterdybde er 3 mil-
limeter, er ikke veigrepet sikkert når det nærmer 
seg 4 – 5 millimeter. Følg med og mål mønster-
dybden, hvis dekket ikke har en slitasjevarsler 
som viser gjenstående mønsterdybde i hoved-
sporene i millimeter.
 På piggdekket Hakkapeliitta 7 har man 
for eksempel i tillegg en snøkrystall midt på 
slitebanen. Når den er slitt bort, gir ikke lenger 
dekket godt vintergrep.

Pass på trykket
Men selv ikke de beste vinterdekk gir sikre 
kjøreegenskaper dersom lufttrykket er for lavt. 
Kjøreegenskapene blir dårligere, og dekket 
slites mye raskere ned. Rullemotstanden øker 
også, noe som fører til høyere forbruk og økte 
CO2-utslipp. Så hold øye med trykket i løpet av 
vinteren.
 Når det er kuldegrader trekker luften seg 
sammen og trykket reduseres, Tester gjort av 

Nokian viser at en temperaturendring på 10 
grader påvirker lufttrykket med ca. 0,1 bar.
 Det er også viktig at nye piggdekk kjøres 
inn. De første 500 – 1000 kilometer anbefales 
det at man unngår kraftig akselerasjon og harde 

nedbremsinger. Hensikten med innkjøringen 
er at piggene skal feste seg maksimalt i pigg-
hullene, og dermed øke dekkenes sikkerhet og 
levetid.

For å unngå å skape støvpartikler og å gi myk gange er dekket utstyrt med luftputer ved piggene 
– demping som på en sportssko.



Som en fugl Fønix
Rally-VM:

MOTORSPORT

Petter Solberg er på vei tilbake til topps. Etter noen år med motgang valgte han i fjor å 
danne sitt eget privatteam med Citroën i kamp mot gigantiske konkurrenter. Mot tøffe 
odds har fighteren fra Østfold kommet tilbake helt i teten. Vi ble med til VM-runden i 
Tyrkia for å se ham i full aksjon. 

Av H-E Hansen
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Som en fugl Fønix

MOTORSPORT

Nå er Petter Solberg der vi liker å ha ham. 
Både media, sponsorer og publikum verden 
over elsker ham på grunn av glimtet i øyet, 
pågangsmotet og for at han er en av de mest 
fargerike profilene i denne sporten. Samt 
selvsagt en av de beste bak rattet.

Verdensmester
I internasjonal bilsport er det bare to 
offisielle VM; Formel 1 og rally. Petter ble 
verdensmester i rally med Subaru i 2003.
 Den friske nordmannen ble fort en av 
de beste førerne. Han vant i alt 13 løp. 
Dette plasserer ham blant rallysportens aller 
fremste. Men så begynte det å butte litt imot. 
Selv om han fortsatt plasserte seg langt oppe 
på resultatlistene, fikk han det ikke helt til å 
stemme med bilen, selv med to andreplasser 
i VM i 2004 og 2005. De neste par årenes 
plassering enda et par hakk lengre ned virket 
frustrerende. Selv om Petter kunne innkassere 
etappeseire og ofte være med i kampen, begynte 
det å bli stadig lengre siden den siste løps-
triumfen i 2005.

For seg selv
Etter 2008-sesongen bestemte Subaru seg for 
å legge ned VM-satsningen. Dette gjorde at 
Petter plutselig sto uten kontrakt for neste 
sesong. Man skulle kanskje tro at tiden kunne 
vært inne for å bli “pensjonist”. Tross alt 
hadde han allerede en lang karriere bak seg, 
som inneholdt sportslige prestasjoner nok 
allerede. Og han hadde også tjent godt nok 
til å leve suksessfullt videre og satse på andre 
spennende områder.
 På tross av tøffe tider viste nå Petter sitt 
virkelige ansikt igjen. Han lever og ånder for 
motorsporten. I løpet av kort tid hadde han 
gjort et overraskende grep. Han startet sitt 
eget privatteam: Petter Solberg World Rally 
Team. Med egne midler og sponsorstøtte var 
han snart i gang bak rattet av en Citroën med 
den norske Citroën-importøren som viktig 
samarbeidspartner.
 Fra å være stjerne på et fabrikkslag med 

enorme ressurser, bygde han på kort tid opp 
et lag. Sammen med familien og en hånd-
full entusiastiske medhjelpere klarte han å 
komme på startstreken for å ta opp kampen 
med de store teamene. Petter var med! Med 
sin gamle gnist og optimisme.

Veien tilbake
Siden har han etablert seg blant de beste 
igjen. I fjor ble det en fjerdeplass i VM. De 
store teamene som bruker like mye penger på 
ett løp som Petter bruker på hele sesongen 
må passe seg! For han setter rekord for hva 
et privatteam noen gang har klart å oppnå i 
rally-VM. Han har flere ganger vært på nip-
pet til å gå helt til topps. Det ville være en 
sensasjon, for et privatteam har aldri klart å 
vinne et VM-løp tidligere.
 I år har han fått seg en ny Citroën C4 
WRC-bil. Bilen er en Citroën C4 som selvsagt 
er spesial bygd for de grusomme belast-
ningene den må tåle sammen med føreren og 
kartleseren. Den 1230 kg lette firehjulsdrevne 
bilen er utstyrt med en 2-liters turbomotor 
med 320 hk og 569 Newtonmeter dreie-
moment. Slikt går unna!

Har alt
Selv om Solberg World Rally Team er lite, 
har det likevel “alt”. Sjefen sjøl - Petter - 
legger ikke skjul på hvor mye mer hans folk 
må jobbe for at alt skal fungere. Et dusin 
teammedlemmer skal ha bilen klar til alle de 
13 løpene i VM, fra Mexico til Sverige, Jordan 
og New Zealand! Dette lille teamet skal ta 
seg av alt som skjer - og kan skje - ››



fra morgen til kveld på de tre løpsdagene en 
konkurranse varer.
 Og i tillegg til det sportslige skal ikke 
bare fører og kartleser Phil Mills, mekanikere 
og lagledelse spise og drikke, men en mengde 
gjester fra sponsorer og media blir også tatt 
imot med åpne armer. Mellom de to store 
trailerne til teamet - den ene for å frakte bil 
og utstyr og den andre innredet som bobuss 
og kontorer - er det etablert en hyggelig 
“restaurant”. Mellom slagene ute på farts-
etappene, har Petter knapt nok tid til pause 
og hvile. Da tar kan seg av både vennene bak 
avsperringen og alle fansene utenfor.

Lilleasia
Vi ankom Tyrkia på torsdag. Tidligere i 
uken har rallyteamene allerede etablert seg 
i service parken. Rally Tyrkia foregikk i all 
vesentlig het på den lilleasiatiske siden av 
landet. Riktignok ble bilene og sjåførene 
kjørt med ferge til en åpningsseremoni i 
hovedstaden Istanbul, der to av verdens 
 byggunderverker - Hagia Sofia og den Blå 
Moske - dannet rammen om starten. Men der-
etter skjedde imidlertid alt på den andre siden 
av Bosporusstredet.
 Her ble det kjørt fartsetapper med ut-
gangspunkt i serviceparken i kystbyen Pendik. 
Rundt 50 km av de totalt 358,8 kilometerne 
med fartsetapper gikk på asfalt. Grusveiene 
var forholdsvis raske og brede, men førerne 
måtte være oppmerksomme på en del stor 
stein som kunne føre til punkteringer og 

andre skader på bilene. Totalt ble det kjørt 23 
fartsetapper, og den lengste av dem var på 
27 km. I tillegg til fartsetappene omfatter et 
slikt rally enda lengre strekk av transportetapper 
på vanlig landevei. Dette var for øvrig sjette 
gang det kjøres VM-runde i Tyrkia. Den første 
ble kjørt i 2003. 
 
Shakedown
På torsdag, dagen før selve starten, ble det 
kjørt såkalt Shakedown. Dette er en fri gjen-
nomkjøring der førerne får en siste mulighet 
til å teste bilen noen ganger i en etappe. Og 
selvsagt blir det tatt tider. Selv om dette ikke 
gjelder som resultater, er dette en mulighet 
til å føle hverandre på tennene før alvoret 
begynner på fredag.
 Etter 4 gjennomkjøringer var Petter 
Solberg fornøyd med oppsettet på bilen. Det 
ble til slutt femte raskeste tid. Raskest var 
Sebastien Loeb.
- Dette blir nok et tøft og utfordrende rally. 
Prøvene er raske, men med mye løs sand og 
stein. Faren for punktering er nok til stede, 
spesielt på lørdagens prøver. Men, vi er godt 
forberedt, bilen var perfekt på Shakedown i 
dag og jeg gleder meg til å starte i morgen, 
sa en optimistisk Petter.

Dag 1
Første dag ble også bra. Petter og Phil har 
vært raskest på 3 av fartsetappene, ikke 
mange sekunder unna bestetid på resten av 
prøvene. De endte på slutten av dagen på en 

MOTORSPORT

››
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fjerde plass, bare 18 sekunder etter første-
mann Sebastien Ogier (Citroën). På de neste 
plassene lå Dani Sordo (Citroën) og Mikko 
Hirvonen (Ford). VM-leder Sebastien Loeb lå 
på femteplass med sin Citroën.
- Har gjort et par små feil og tapt noe tid på 
det. Men det spiller egentlig ingen rolle, Bedre 
å tape litt tid enn å risikere noe, konkluderte 
Petter Solberg.

Dag 2
Dag 2 besto av 8 fartsetapper. Petter var best 
på to av dem.
- Dette går veldig bra, sa Petter
Nå lå han 16 sekunder bak ledelsen. På andre-
plass etter Loeb! Men få sekunder bak truet 
Hirvonen og Sordo.
- Jeg går ikke “flat out” i toppfart hele tiden 
for dette løpet er så tøft for bilen at jeg er 
nødt til å roe ned litt innimellom. Vi er et 
privatteam, og har begrenset med ressurser så 
jeg er nødt til å kjøre med hodet hele veien. 
Vi hadde en punktering 7 km før mål på nest 
siste prøve i dag, og tapte nok noe tid på 
det. Ellers har alt fungert helt perfekt. Det er 
utrolig morsomt at det er så jevnt i toppen og 
at vi faktisk er med og “fighter” ordentlig med 
de store fabrikksteamene.

Dag 3
Siste dag gjensto 6 fartsetapper på totalt 114 
km. Spenningen var til å ta og føle på i Petter 
Solberg World Rally Team. Det skal så uhyg-
gelig lite til for at alt kan gå tapt. En ørliten 

uoppmerksomhet hos Petter eller en enkelt 
skarp stein i veien kan bety sammenbrudd. 
Og ganske riktig; en punktering på den tredje 
etappen gjorde ikke spenningen mindre. Der-
etter tapte Petter noe tid da han var innom et 
tre på en fartsetappe. Likevel holdt andre-
plassen til mål.
- Dette er bare helt rått, strålte “vår mann” i 
kjent stil!
- Andreplass her og andre plass sammenlagt i 
VM, det er nesten helt utrolig. Det er så godt 
å vite at vi faktisk kan være med å kjempe 
helt i teten mot de store fabrikksteamene. 
Jeg har heller ikke tatt noen sjanser denne 
helgen, heller roet det litt ned for å ikke 

risikere noe.
Petter Solberg og Phil Mills hadde dermed 
havnet på tredje pallplassering på rad. Loeb 
vant med 54 sekunder med sin Citroën, mens 
Mikko Hirvonen kjørte inn til tredjeplass i 
Ford nesten ett minutt bak Petter.
Og som om det ikke var kjørt nok i helgen, ble 
det til at vi alle måtte ta landeveien så å si 
helt hjem fra Lilleasia. For dette var i de tider 
da islandske askeskyer satte flymaskinene på 
bakken...

Følg Petter Solberg videre på:
http://citroen-solberg.no og 
http://www.pettersolberg.com
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Bredt tilbud
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet 
gode forsikringsordninger og rabatter fra
SpareBank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp 
i samarbeid med Viking Redningstjeneste 
som fullt betalende medlemmer er dekket 
av. Videre kan du få teknisk veiledning og 
juridisk hjelp om det trengs. 
 

Gode avtaler
Gjennom nylig inngåtte avtaler med 
AutoMester kan du få gode verksteds-
tjenester, og Brilleland gir rabatt både på 
kjørebriller og andre briller. Det kan oppnås 
rabatt på hoteller og campingplasser, og 
du får gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og 
leiebil. For å nevne noe!
Fullstendig informasjon om medlemsfordelene 

finnes 
i MAs håndbok for 2010. 
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute 
og kjører. Ta også med medlems kortet for å 
dokumentere medlemskapet ditt.

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

Kjøretøyet
Autohjelp er knyttet til biler og motorsykler  
(NB. Motorsykkel krever tilleggsdekning) som:

• Eies av medlemmet
• Tilhører andre personer i medlemmets hus-
stand, men som kjøres av medlemmet
• Er registrert på et firma og medlemmet er fast 
bruker av bilen
• Som har gyldig kasko- eller delkasko-forsikring. 
vekt: opp til 5 tonn

NB! Dekningen gjelder IKKE husstands-
medlemmer som IKKE er medlemmer i MA. 
Dekningen gjelder IKKE for biler med utenlandske 
skilt. Biler i kommersiell bruk er ikke omfattet av 
ordningen.

To kostnadsfrie
Som medlem i MA får du 2 kostnadsfrie assi-
stanser i året. Skulle du være riktig uheldig og 
få behov for flere, vil vi i ettertid innkreve en 
lav egenandel for assistanse nr. 3 og oppover fra 
100,- til 200 kr. 

Tilleggsdekning
Har du behov for å tegne såkalt tilleggsdekning?
Man skal nemlig være klar over at det finnes 
visse begrensninger når det gjelder Autohjelp, for 

eksempel hvis bilen bare har ansvarsforsikring.
Dersom du betaler kr 230,- pr. år i tillegg til 
vanlig medlemskontingent, har du imidlertid 
følgende rettigheter:

• Rett til Autohjelp dersom bilen kun er 
ANSVARSFORSIKRET
• Rett til gratis leiebil ved driftsstans over 24 
timer, begrenset oppad til verdi kr 2.000,-
• Rett til autohjelp for motorsykkel

Når noe skjer
Hvordan skal du forholder deg hvis uhellet er ute?
MA samarbeider med Viking redningstjeneste, 
så når uhellet først er ute, SKAL det ringes etter 
hjelp på MAs Autohjelp 800 30 008, eller til 
nærmeste Vikingstasjon. Fra utlandet på 
+ 47 22 68 50 09 så vil vi organisere nødvendig 
assistanse for deg og de andre passasjerene i bilen.

Bruker du annen redning enn MAs Autohjelp/ 
Viking redningstjeneste, dekkes ikke assistansen 
av MA/Viking. Ta derfor godt vare på håndboken
– ha den alltid med i bilen – du vet aldri når du 
vil få bruk for den! Autohjelpnummeret står også 
på medlemskortet!

Opplysningene her er også å finne i MAs 
medlems håndbok for 2010.

MA tilbyr sine medlemmer den gode fordelen 
med Autohjelp. Det gjør at man kan få hjelp 
av Viking hvis bilen skulle havarere. MA 
har forskjellige kategorier av medlemskap, 
avhengig av medlemmenes behov. Noen 
kategorier er uten Autohjelp. Dette kan 
skape litt forvirring.

MA mottar en del henvendelser fra medlemmer 
som er usikre på hva deres medlemskap dekker 
i forhold til Autohjelp.

Medlemskategorier
Hvis du sjekker medlemshåndboken vil 
medlems kategorien finnes der, i forhold til 
medlemsavgiften du har betalt. Autohjelpen 
gjelder medlemmer i en rekke kontingent-
kategorier (1,3,5,7 og 9), det vil si:

• Ordinært medlemskap med Autohjelp
• Honnørmedlemskap med Autohjelp
• Familiemedlemmer(ektefelle/samboer)
• Ungdomsmedlemskap med Autohjelp
• Plussmedlemskap i MA-Ungdom

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. 

Bruk medlemsfordelene!

MAS AUTOHJELP: HVEM ER DEKKET?



#

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

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

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2010
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 2010

GRATIS 

RESTEN AV 

ÅRET!
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Høsttreff i fjellheimen
MAs Campingklubb:

Fjellsyn Camping ligger ved riksveg 29, 17 km 
øst for Hjerkinn, 55 km fra Alvdal i Øster-
dalen. Altså midt i hjertet av norske fjell.
 Det møtte 8 bobiler, 2 campingvogner 
samt 1 personbil. I alt 22 personer hadde 
funnet frem til dette høsttreffet, som møttes 
fredag ettermiddag i nydelig sensommervær. 
Og til kaffen og vaflene fikk MA-camperne 
også besøk fra Nord-Østerdal avdeling av MA. 
Praten gikk livlig rundt bordet, blant annet 
om dalens historie.

Flott seterdal
Lørdag var det busstur til Einunndalen, som 
er en av Norges lengste seterdaler. Bomveien 
gjennom dalen er 55 km lang og gir tilkomst 
for gårdbrukernes seterdrift, statsallmen-
ningens oppsyn, fiske- jakt- og friluftsliv, 
turisttrafikk, nyttetrafikk og store natur-
opplevelser.
 Einunndalen har en unik geologi. Som i 
landet forøvrig har istiden satt sine spor. I 
Bjørndalen, ved Einunndalsranden, Meløyfloen 
og på Flåman er det i dag naturreservater som 
er behørig merket, og oppsatte informasjons-

tavler forteller hva naturen viser og hvilken 
fauna og dyreliv som er beskyttet. Einunn-
dalen er en del av Knutshø Villreinområde, 
og reinsdyrene her er, sammen med reinen i 
Rondane, Snøhetta og Sølnkletten, den siste 
rest av opprinnelig villreinstamme i Nord-
Europa. På turen fikk vi oppleve å se en stor 
reinflokk.

Kun telt
For overnatting i telt her gjelder alminnelige 
regler for telting i utmark. I statsallmenningen 
er det forbudt å parkere med camping vogner, 
bobiler og lignende for overnatting utenom 
de opparbeidete plassene. Plassene som ligger 
langs bilveien har sanitæranlegg.
 Halvveis på runden ble vi bevertet med 

varm mat og kaffe ute i det fri ved Fundin-
dammen. Dette var det sjefen for restauranten 
på Fjellsyn som sørget for! 
 Tilbake i leiren ble det litt stille før vi 
inn fant oss opp i restauranten hvor vi fikk 
enda mer kjempegod mat for enhver smak. 
Etterpå samlet vi oss ute, men den kjølige 
kvelden gjorde at vi gikk inn i peisestua for 
hyggelig samvær, blant annet med utlodning.
 Neste dag var det oppbrudd og nesen ble 
vendt hjemover. Noen hadde planer om litt 
bærplukking på vegen. Vi får håpe de fant 
noe. Vi som var så heldige å få delta på dette 
treffet vil takke Jorunn Marie og Bjørn for en 
kjempefin helg. En stor takk også til vert-
skapet på Fjellsyn Camping og til sjefen på 
Fjellsyn Restaurant.

I dagene 20. – 22. august holdt 
MAs Campingklubb sitt høsttreff. 
Stedet var Fjellsyn Camping i 
Dalholen i fjellheimen mellom 
Dovrefjell og Østerdalen. 

Tekst: Torunn Absalonsen /Foto: Bjørn Brandsnes
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Skiltaksjonen en suksess

Alle med
Mange steder er skiltene falmet eller ødelagt. 
Andre steder er de misvisende eller totalt 

fraværende. MA og KNA satte derfor i gang 
Skiltaksjonen under mottoet “bedre trafikk-
skilt = sikrere trafikk”. Her har alle som ferdes 

langs veien blitt oppfordret til å bli med og 
finne frem til de mange grelle eksemplene på 
dårlige skilt.

Innsendt
Hvis de veifarende har sett et skilt som ikke 
holder mål eller vært på et sted der skilt 
mangler, kan du ta et bilde og sende det inn 
til nettstedet til aksjonen. Bidragene har 

ORGANISASJON

Standarden på trafikkskiltene langs norske veier er ikke noe å 
skryte av. Skiltparken er rett og slett for dårlig. Trafikksikkerheten 
kan være truet. Dette har MA og KNA tatt tak i med Skiltaksjonen.

Av H-E Hansen
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Skiltaksjonen en suksess
ORGANISASJON

vært mange og engasjementet stort. Blant 
bidragene har det blitt kåret ukevinnere, og 
etter at aksjonsperioden er slutt 1. oktober, 
skal det kåres endelige vinnerbilder.

Se mer om Skiltaksjonen på nettstedet: 
www.skiltaksjonen.no
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MA har satt fokus på mennesket i 
trafikken. MA inviterer 25. november 
til et nytenkende seminar med ambi-
sjon om å belyse hvorfor og hvordan 
et fokus på mennesket i trafikken 
bør bli en mer sentral del av arbeidet 
med trafikksikkerhet. Rett og slett 
etikk og trafikk!

MA-seminar om MENNESKET I TRAFIKKEN

ORGANISASJON

Berører alle
Trafikken dreper. Hver eneste dag, over hele 
verden. I Norge har vi en lang tradisjon for å 
forsøke å forebygge trafikkulykker, for regu-
lering, skilting, veisikkerhet og andre viktige 
tiltak i et tema som uunngåelig berører oss 
alle.
 Men de senere års dreining av fokus 
mot den menneskelige faktor innen trafikk-
sikkerhet, mot de psykologiske og etiske 
aspektene ved det å være menneske i 
 trafikken, utfordrer oss både som samfunn og 
enkeltmennesker. I den andre enden av alle 
investerte millioner, av alle prosjekter og all 
teknologi, sitter det et menneske bak rattet. 
I den andre enden, er vi.

Anerkjente
Med anerkjente foredragsholdere og ek-
sperter fra inn- og utland, arrangerer MA 
et nytenkende seminar med ambisjon om 
å forklare hvorfor og hvordan et fokus på 
 mennesket i trafikken bør bli en mer sen-
tral del av arbeidet med trafikksikkerhet.
 MA inviterer til et annerledes dypdykk 
i skjæringspunktet mellom den enkelte 
trafikants ansvar og systembyggernes 
forpliktelser. Hva er det å være menneske 
i trafikken? Hvorfor lykkes man internas-
jonalt med systemer basert på kaos? Hvordan 
påvirkes vår ansvarsfølelse i trafikken? Og 
hvilke løsninger tar hensyn til den men-
neskelige faktor og vil i fremtiden hjelpe 
oss å fatte riktige beslutninger? Forskning, 
filosofi og psykologi møtes under samme 
tak, hele tiden med det trafikale mennesket i 
sentrum.
Det er også lagt til rette for et mer åpent forum 
og et tettere møte med foredragsholdere og 
temaene de behandler.

Ministeren kommer
Programmet inneholder en innleding ved 

Sam-
ferdselsminister 
Magnhild Meltveit Kleppa. Deretter holder 
filosofisk praktiker Morten Fastvold et fore-
drag om Trafikk og etikk: Hva er den enkelte 
trafikants ansvar og hva er systembyggernes 
forpliktelser?
 Viseadministrerende direktør i Volvo, 
Marius Hayler tar for seg Volvos filosofi bak 
utvikling av ny teknologi for økt trafikk-
sikkerhet. Professor i samfunnspsykologi 
Torbjørn Rundmo holder foredrag om hvordan 
man kan påvirke uansvarlig trafikantadferd. 
Arkitektur- og bydesigner Ben Hamilton-
Baillie tar for seg ”Shared space” – om kryss 

uten 
trafikklys og skilt som skaper ansvarlige 
trafikanter og mindre ulykker. Forfatter og 
prest Per Arne Dahl holder siste foredrag om 
at vi kjører som vi lever, for en spørretime 
og debatt.

Seminaravgiften er satt til kr. 750,-.
Seminaret holdes den 25.november 2010 
på Cafeteateret i Hollendergaten 8 i Oslo.
ontaktperson: Marte Borkenhagen, 
marte@driv.as, telefon 97653365.



35MOTORFØREREN  |   6   |   2009



36 MOTORFØREREN  |   4   |   2010

Innledning:

Forebyggende
MA-prosjektet Death Trip er en landsomfattende 
konkurranse hvor elever i videregående skole 
engasjeres til å bidra kreativt til forebyggende 
arbeid mot fyllekjøring. På elevenes egne pre-
misser utformes en kampanje som skal illustrere 
farene ved alkohol og ruspåvirket trafikkatferd.
 
Tre fra finalen
I forrige nummer av Motorføreren presenterte 
vi bidraget som ble kåret til vinner i den 
tette konkurransen mellom kampanjer av høy 
standard. Her kan du se tre av de andre finale-
bidragene. I de neste numrene av Motorføreren 
vil de andre kampanjene bli vist.
Denne gangen vises:
”Ansvarlig” (omfattet film og plakat) fra Brun-
dalen videregående skole lagd av Kine Knutsen, 

Amalie Schistad, Camilla Sæter og 
Frøydis Været Østerlie.
”Ville du tatt sjansen?” (plakater og 
webbannere) fra Hamar Katedralskole 
ved Vilde Rogne, Bjørnar Schelderup 
Tømmerås og Kathrine Fosstveit.
”Livet har mye å by på – ikke kjør i 
fylla” (omfattet film, plakat, webside, 
drikkebrikke, nøkkelhank og T-skjorte) 
fra Garnes videregående skole ved 
Ragnhild Wiig Hauge, Camilla Gabrielsen, 
Camilla Heide Martinsen, Jonas Pedersen, 
Håvard Thunes Lilletvedt og Sondre 
Sælemyr.

Les mer om Death Trip på nettsidene 
www.deathtrip.no.

ORGANISASJON

Death Trip:

Sterke kampanjer

”Livet har mye å by på – ikke kjør i fylla” fra Garnes videregående skole.

Finalen i Death Trip-
konkurransen for 
skoleåret 2009/2010 ble 
holdt tidligere i år. Her 
konkurrerte 10 skoler med 
sine holdningskampanjer 
mot fyllekjøring; lagd av 
ungdom for ungdom for å 
forhindre fyllekjøring!
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”Ansvarlig” fra Brundalen videregående skole

”Ville du tatt sjansen?” fra Hamar Katedralskole.



ORGANISASJON

KastMasken-prosjektet er i gang med en ny sesong. Teatergruppen Impuls 
– den 15. i rekken – er på turnéveien rundt i Norge med sitt teater- og 
undervisningsopplegg.

Det er altså 15. gruppen gjennom like mange år 
som reiser rundt til skoler med sitt forebyggings-
program med fokus på alkoholbruk blant 
ungdom. Programmet ønsker i særlig grad å 
påvirke debutalderen for alkohol – samt bidra til 
reduksjon av ungdommens alkoholbruk.

Mål og tiltak
Mål et er å bevisstgjøre ungdom om egne valg og 
holdninger til viktige tema som  utdanning, yrkes-
valg, selvtillit, selvbilde, rusmidler, vennskap, 
fritidsinteresser og trafikk. KastMasken vil blant 
annet utfordre ungdom til å arbeide aktivt med 
problemstillinger knyttet til deres egen hverdag 
og gi ungdom tilbud om ruskonkurrerende 
aktiviteter 
 KastMasken omfatter en rekke tiltak; teater 
og undervisning, foreldremøter, kickweekender, 

gla’kontroller, dagskonfe-
ranser og fotoutstilling. 
Tiltakene varierer fra 
distrikt til distrikt. 

Impuls 15
KastMasken-gruppen for 
skoleåret 2010-2011 har 
gått gjennom en intens 
prøveperiode før de nå 
er på farten. Gruppen 
består av Liv Marie 
Bendheim fra Lillestrøm, 
Mari Svenning fra 
Trondheim, Ask Teigene 
fra Son/Trondheim og 
Raymond Corrado Knutsen 
fra Bergen.

MA har fått støtte fra Stiftelsen Ansvar for 
fremtiden (SAFF) til å gjennomføre prosjektet. 
Det er inngått et samarbeid mellom ATL, MA, 
MA-Ungdom og prosjektet DeathTrip, der 
ungdom over hele landet lager et undervisnings-
opplegg om fyllekjøring. 

Målgruppen
Med utgangspunkt i de filmene og bidragene 
som har blitt sendt inn til DeathTrip-konkur-
ransen de siste årene, har det blitt utarbeidet et 
undervisningsopplegg tiltenkt trafikalt grunn-
kurs og tema mennesket i trafikken. 
- Her når vi målgruppen og har mulighet til å 
påvirke ved hjelp av virkemidler laget av ung-
dom selv, sier prosjektleder Henriette 
Skretteberg. 

Fleksibelt
Opplegget er fleksibelt i tid. Man kan bruke det 

i sin helhet eller man kan plukke ut de delene 
man ønsker å bruke. Temaene og vinklingene er 
mange. Den enkelte kjørelærer eller fagansvarlig 
kan bestemme selv. 
Undervisningsopplegget består av tre deler:
- Introduksjonsfilmene spiller på humor, og kan 
brukes som en «icebreaker», dersom man ønsker. 
De viser et «skråblikk» på fyllekjøring og er alle 
laget med den hensikt å påvirke ungdom på 
deres eget språk, uten å bruke pekefinger.
- Dokumentaren inneholder intervjuer av fagper-
soner og historien til en som har blitt alvorlig 
skadet som følge av fyllekjøring. Hensikten er 
å vise fakta og mulige kon-
sekvenser av fyllekjøring. 
- Filmene med refleksjons-
spørsmål belyser ulike 
aspekter ved fyllekjøring. 
Det er bygd opp slik at man 
først ser en film og filmen 
avsluttes med et spørsmål 
som man kan snakke om i 
klassen. 

På landsmøtet
Prosjektleder Henriette 
Skretteberg presenterte 
under visningsopplegget 
under ATLs landsmøte:
- Undervisningsopplegget 

fikk god respons. 
Kjøreskolelærerne 
ga tilbake melding 
om at dette er 
materiell som er 
etterlengtet og som 
de ser frem til å ta 
i bruk. 

Undervisningsopplegget er å finne på 
www.deathtrip.no, på ATLs intranettsider 
www. atl.no og på DVD.

KastMasken-gruppen: Raymond Corrado Knutsen (til venstre), 
Liv Marie Bendheim, Mari Svenning og Ask Teigene.

KastMasken 2010-2011

Death Trip – undervisningsopplegg til trafikalt grunnkurs

MAs Death Trip-prosjekt og 
MA-Ungdom har nå inngått 
samarbeid med Autoriserte 
Trafikkskolers Landsforening 
(ATL) om et undervisnings-
opplegg om fyllekjøring.
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REISERMA-UNGDOM

MA-Ungdom trenger din støtte! Nå har det blitt veldig 
enkelt å gi ditt bidrag, enten du er ung eller en voksen 
som vil støtte arbeidet vårt.

Mye flott arbeid blir gjort der ute for eller av medlemmer 
og klubber rundt omkring i landet, og dette vil vi høre 
mer om.

Ditt uforpliktende bidrag er bare noen tastetrykk unna. Finn frem 
mobiltelefonen og send en melding! 

Alt du trenger å gjøre for å bli støttemedlem er å sende SMS: 
MA fødselsdato til 2490 (Eks: MA 01011980 til 2490). 

Medlemsavgift for 2010 på kr 50,- blir da trukket på din telefonregning. 
Du blir selvsagt bare trukket 1 gang. Men hvis du ønsker å bidra med 
mer, så send gjerne flere meldinger!

Send inn artikler gjerne med bilder til oss så vi kan vise dette i her på MA-Ungdom-
sidene i Motorføreren og på vår hjemmeside www.maungdom.no.
Send på e-post til: ma-ungdom@ma-norge.no eller per post til:

MA-Ungdom,
Postboks 80 Alnabru,
0614 Oslo  

MA-Ungdom har behov for støtte. Og det har vi fått. 
Vi har mottatt flotte bidrag til å kunne finansiere 
viktige tiltak i arbeidet vårt.

Tusen takk til MA-avdelingene i Hordaland, Sarpsborg 
og Oslo for deres støtte til MA-Ungdom. Støtten 
deres er med på å bidra til at vi kan utvikle organisa-
sjonen og fortsette med det viktige ungdomsarbeidet 
som blir gjort gjennom klubbene og prosjektene våre. 

Hva skjer hos deg?Hva skjer hos deg? Takk for støtten!Takk for støtten!

Bli støttemedlem Bli støttemedlem 
i MA-Ungdom i MA-Ungdom 

Death Trip – undervisningsopplegg til trafikalt grunnkurs
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MA-kryssord 4-2010 Vi trekker ut tre vinnere 
med riktige løsninger, som 
hver får tilsendt 4 lodd i MAs 
landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2010:

Kjellaug A. Fyllingsnes,
St. Hanshaugen 2, 5200 Os.

Svanhild Jensen,
Osloveien 73, 1534 Moss

Nils Steinstø,
Vallandsvegen 27, 5600 Norheimsund

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

MA avdelingene i Vestfold hadde sin 
tur til Nestangen i Kvelde i august. 
Det ble på alle måter et fint arrange-
ment. Larvik-avdelingen hadde 
hoved ansvaret og hadde gjort et godt 
forarbeid.

Høsttur til Lågens bredd

Navn:      Adresse:
Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 30. november 2010

På forhånd var det en forventning om at kanskje 
bare 20 medlemmer ville stille opp. Det skulle 
vise seg at antallet ble det dobbelte! Alle 
avdelingene i Vestfold var representert, samt 
Drammen! 
 Det var spesielt hyggelig å møte medlem-
mer som vi sjelden ser i MA-sammenheng  Men 
denne turen ville de være med på! Og alle koste 

seg i solen med grilling, prat og konkurranser.
 Nestangen var i mange tiår et sted ved 
Lågen, der fløtefolk hadde sin arbeidsplass. 
Et hus med spiserom og kjøkken sto til dispo si -
sjon, samt et uthus som rommet redskap og 
hester. Nå blir stedet tatt godt vare på av 
nærmeste grunneier og vi håper å få lov til 
bruke stedet ved en annen anledning.

For MA i Vestfold, Harald KLeppan. 
Foto: Kjell Lollandl  
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Trafikkløp i Trysil

Hos den lokale MA-avdelingen fikk de fram-
møtte informasjonsbrosjyrer om alkolås og 
rundkjørings problematikk, og det ble også 
tatt opp temaer om generell trafikksikkerhet 
og MAs medlemsfordeler.

Ferdigheter
MA arrangerte også et trafikkløp. Billøpet ble 
kjørt på skoleplassen rett ved museet. Det var 
ferdighetsprøver, trafikk- og kjøretøyhistoriske 
spørsmål. Aud Ingrid Pedersen, Hans Peter og 
Fritz Adrian Bovolden, samt leder Ole Arild 
Bovolden fra lokalavdelingen var funksjonærer. 
De passet på at spørsmålene var besvart 
og kontrollerte sjåførene som kjempet med 
utfordringene i kjøreøvelsene; ryggeprøver og 
fortauskanter. Stort sett uten servostyring på 
veterandoningene! Det er for eksempel ikke 
alltid like lett å manøvrere en tung Volga i 
sakte fart på asfalt.
 Sju kjørere gjennomførte løpet med familie 
og andre skuelystne på sidelinjen. Anders 
 Pilgren, fra Arvika, i sin 50-talls Saab vant 
løpet med Kristian Engen og Roy Lund på de 
neste plassene. 

Søndag 25. juli var det veteranbil-
treff på Museet i Trysil. 26 biler 
var utstilt og en god del publikum 
hadde funnet veien til museet 
denne dagen. Også MA-Trysil var 
der med egen stand og billøp for 
veteranbilene. 

Tekst: Torunn Absalonsen /Foto: Bjørn Brandsnes

MA-kalenderen 2011
MA følger opp suksessen fra de siste 
årene og har igjen lagd en flott kal-
ender. Nå fortsetter salget av 2011-
utgaven.

Kalenderen inneholder forskjellige norske 
billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra 
salget av kalenderen vil gå til MA-prosjekter 
for trafikksikkerhet, som setter fokus på ”rusfri 
trafikk og livsstil”.
 Kalenderen har allerede vært i salg en stund. 
I det videre salget vil MA-medlemmer og andre 
kjøpere bli kontaktet pr. telefon midt i november. 
Prisen er 379 kroner. 
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Rusfeltets 
samarbeidsorgan

Landsmøte 2010 i Actis:

Samarbeidet i Actis omfatter alkohol-, spill-, 
og narkotikapolitiske organisasjoner innen 
forebygging, behandling og ettervern. Actis 
skal være en møteplass og en ressurs for 
frivillige krefter på rusfeltet.

En videreføring
Actis ble lansert i 2003 og er en videreføring 
av det tidligere Avholdsfolket Landsråd. Ved 
lansering av Actis - Rusfeltets samarbeids-
organ sluttet ti nye organisa sjoner seg til 
fellesskapet, og Actis representerer nå 26 
organisasjoner. Actis er medlem av AV-OG-
TIL, Frivillighet Norge, Eurocare og NordAN. 
 Medlemsorganisasjonene til Actis repre-
senterer aktivitet og kompetanse innenfor 
forebygging, holdningsskapende arbeid, 
behandling og ettervern. Actis tenker 
helhet og sammenheng mellom disse 
områdene. 

Målene
Målene for Actis er å:
- skape oppslutning om en verdiorientert og 
kunnskapsbasert rusgiftpolitikk 
- arbeide for et narkotikafritt samfunn og for 
reduksjon av alkoholforbruket 
- arbeide for samfunnsmessig støtte til en 
rusgiftfri livsstil 
- arbeide for tilstrekkelig behandlingskapasitet 
for folk med rusproblemer 
- støtte en restriktiv offentlig alkohol- og 
narkotikakontrollpolitikk

Oslo og Brüssel
Actis har hovedkontor i Oslo som yter service 
til medlemsorganisasjoner, myndigheter og 
media. Actis har dessuten en stedlig represen-
tant i Brüssel som rapporterer hjem til norske 
fagmiljøer og politiske miljøer om utviklings-
trekk i EU med betydning for rusfeltet spesielt 

og helse- og sosialspørsmål generelt.

MA-innspill
På Actis-landsmøtet hadde MA en delegasjon 
ledet an av styreleder Svein Iversen og direktør 
Terje Tørring. MA fremmet innspill til Actis 
sitt handlingsprogram og fikk gjennomslag på 
tre punkter:
- at rus i trafikken reduseres ved at alkolås 
blir tatt i bruk i skolebusser og drosjer så 
snart som mulig, og at politiets kontroll-
virksomhet på veiene styrkes.
- at alkolås blir tatt i bruk i alle nye biler som 
et ulykkesforebyggende tiltak.
- at politiet gis myndighet til å ta i bruk 
”narkometer” på samme måte som de i dag 
bruker alkometer til ruskontroll langs veiene.
 Samtidig vedtok landsmøtet i Actis en 
reso lusjon som støtter MAs innspill til høring 
om alkolås som alternativ til tap av førerett, 
se egen sak om dette foran i denne utgaven 
av Motorføreren. Terje Tørring gikk ut av 
styret i Actis, mens Svein Iversen ble valgt 
til nytt styremedlem. Arne Johannesen, kjent 
som profilert leder av politiets fellesforbund, 
ble valgt til ny styreleder for Actis.

Les mer om Actis på nettstedet www.actis.no

ORGANISASJON

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - er en paraplyorganisasjon for 
frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengig-
hetsspørsmål. MA og MA-Ungdom er to av de 26 organisasjonene som 
er med i Actis, som har sitt landsmøte midt i september.

Av H-E Hansen

Arne Johannesen (til h.) leder det nye Actis-styret der MAs styreleder Svein Iversen har blitt valgt til nytt styremedlem.



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”. 

Tips til Motorføreren
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