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Altfor mange unge får dessverre en brå død i 
trafikken. Og altfor mange blir så hardt skadd at det 
vil prege dem resten av livet.

Atter en gang har vi fått nyheten om en ungdom som 
mistet livet da bilen med fem ungdommer havnet 
utenfor veien i et ukontrollert forsøk på forbikjøring: 
Ulykken skjedde natt til søndag. Det er da det ofte 
skjer; i en helg og på natten. Om det i denne ulykken 
var farten, promillekjøring eller noe annet, som 
skapte situasjonen, vet vi ikke.

Vi vet at unge førere er overrepresentert på ulykkes-
statistikken. De har rett og slett for liten erfaring. 
Forskning viser oss samtidig at antallet innblandede 
i personulykker stiger dramatisk med økende alkohol-
innhold i blodet. Da er førere i aldersgruppen 18 – 25 
år spesielt utsatt. Dersom disse unge førerne har en 
alkoholkonsentrasjon på mer enn 0,5 promille, øker 
risikoen for å bli drept hele 900 ganger.

Arbeidet med å skape gode holdninger hos ungdom 
må ikke ta slutt. Dette har MA vært opptatt av i 
mange år, blant annet ved etableringen av MA-Ungdom. 
MA-Ungdom har som en av sine viktige oppgaver å 
engasjere unge mennesker til arbeidet for en tryggere 
trafikk, og å skape holdninger hos de unge som skal 
gjøre dem til bedre og sikrere sjåfører. 

I årets NM-finale i Trafikkløp hadde vi for første gang 
en rekrutteringsklasse for unge i alderen 16 – 25 
år, som enda ikke har førerkort, men som aktivt har 
øvelseskjørt med ledsager. Dette ga gode erfaringer, 
som tilsier at vi må fortsette med denne satsningen 
også i neste års løpssesong. Trafikkløp kan være 
ett av de tiltak som gir de unge bedre kunnskap og 
holdninger, og gjøre dem til bedre sjåfører frem mot å 
få sertifikat. Slik kan tallet på drepte og hardt skadde 
ungdommer gå ned.

Terje Tørring
Direktør

Gode holdninger

Et klimaløfte

lederMA- 
hjørnet
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Så ble det høst i år også. Og det går mot vinter. Alt snakk om at klimaet 
er i ferd med å gå av hengslene har i alle fall ikke slått mer dramatisk 
til foreløpig, enn at vi går den kalde årstid i møte.

Klimaet er tidens store tema. Vi ser det i politikken og i media. I den 
offentlige debatten er klima tilsynelatende langt viktigere tema enn det 
mer omfattende miljøet. Bilbruk og transport ser ut til å være utpekt 
som selve verstingen, og tilskrives konsekvenser som overgår alt det andre 
vi konsumerer eller dumper av forurensning og gift. Også i bilbransjen 
er klima og CO2 det absolutt heteste temaet, slik vi har sett det på de 
store internasjonale bilutstillingene i det siste. Blikket er så bestemt og 
unisont rettet i denne retningen for tiden, at det er påfallende at man 
nærmest må lete for å finne kreativ og virkelig ressurssterk satsning på 
trafikksikkerhet.

Ikke så å forstå at det her skal signaliseres mistro til spådommer om 
menneskeskapt klimapåvirkning. Men jeg vil rette søkelyset tilbake 
mot de nære ting et øyeblikk: Den årvisse klimaskapte påvirkningen av 
trafikken vi opplever, ikke minst her i landet. For det blir helt sikkert 
vinter igjen denne gangen også. Jorden går fortsatt sin skjeve gang 
rundt solen og gjør at vi må frem med vinterhjul, kjettinger, isskrape, 
antidugg, refleks og en god porsjon vett for å takle de vanskelige 
forholdene som klimaet skaper.

Så hvorfor ikke gi en annen type forpliktende klimaløfte på toppen av 
det som har med CO2 å gjøre: Kjør etter forholdene når det blir mørkt 
og glatt. Lov deg selv at du slår av litt på farten i månedene fremover. 
Gi et løfte om å være forberedt og årvåken. Kjør drivstofføkonomisk og 
med tanke på etterslekten. Men glem ikke at det er her og nå det kan 
smelle for deg, for han som kommer på holka i den møtende bilen eller 
for den mørkkledde fotgjengeren i en nattsvart veikant. Så kan vi alle 
kanskje leve uskadde videre og sammen fortsette å kjempe for å redde 
atmosfæren og planeten i en langsiktig tidshorisont.

Kjør miljøvennlig. Og ta hensyn til de nærmeste.

Hans-Erik Hansen
Redaktør



TEMA

Av H-E Hansen

Volvo tilbyr nå alkolås som utstyr i sine modeller. 
Dette er første gang en bilprodusent lanserer alkolås 
som ”standard” tilvalgsmulighet. Alkolåsen ved navn 
Alcoguard skal være et system som er lett å bruke 
og rimelig i anskaffelse.

Alkolås:

Volvo Alcoguard er en alkolås, som virker på 
vanlig måte ved at bilen ikke vil starte hvis 
sjåføren har drukket alkohol og apparatet 
registrerer promille når man blåser i det. Alco-
guard er integrert i bilen og baserer seg på en 
avansert brenselcelleteknologi, som er både 
brukervennlig og pålitelig.

Hjelp til beslutning
Dermed presenterer Volvo systemet som vil 
hjelpe til å minske antall trafikkulykker for-
årsaket av promillekjøring.
- De største utfordringene for å få et sikkert 
trafikkmiljø er hastighet, bruk av sikkerhets-
belter og kjøring i alkoholpåvirket tilstand. 
Hensikten med Alcoguard er å minske antall 
ulykker hvor det sitter en beruset fører bak 
rattet, sier Ingrid Skogsmo, direktør på Volvo 
Cars Safety Centre.
- Alcoguard er et hjelpemiddel som kan hjelpe 

føreren til å ta den riktige beslutningen. I dag 
kan hver tredje trafikkulykke i Europa relateres 
til alkohol, sier Skogsmo.

Trådløst
Selve enheten man blåser i er på Volvo Alco-
guard en liten, trådløs enhet på størrelse med 
en mobiltelefon. Siden den er trådløs, er det 
mulig for bilføreren å ta den med seg fra bilen. 
Selv om den alltid vil gi en eksakt måling av 
alkoholnivået i blodet uansett hvor den brukes, 
er det bare når den er innenfor 10 meters 
avstand fra bilen at den vil kommunisere med 
elektronikken på bilen. Ved romtemperatur må 
systemet varmes opp i inntil fem sekunder før 
det er fullt aktivt. For å redusere ventetiden på 
kalde dager, varmes systemet opp så snart bilen 
låses opp. På kalde dager, der det normalt ville 
tatt noen ekstra sekunder før apparatet er  var-
met opp, kan man ta med enheten inn i husvar-

men for å ha den klar. For å sikre at Alcoguard 
virker også i ekstrem kulde og sterk varme, bør 
man bruke de strømkablene som følger med for 
å koble den håndholdte enheten til bilen. Den 
håndholdte enheten sitter ellers i en brakett 
under dashbordet, der den lades.
- Vi har siktet mot å lage en løsning som er 
så lett og enkel som mulig i bruk. Utstyret 
bør kreve så lite ekstra arbeid som mulig for 
sjåføren. Jo mer brukervennlig det er, jo flere 
vil ta det i bruk, sier David Nilsson, teknisk 
prosjektsjef for Alcoguard.
 
Lett å bruke
Når bilen skal startes, må sjåføren blåse i 
appa-ratet. Informasjonsdisplayet på bilen, 
midt i turtelleren, hjelper til med å gi beskjed 
om hvordan systemet fungerer. For eksempel 
sies det ifra om startforsøket er godkjent eller 
om sjåføren må blåse hardere eller lenger for å 

Volvo med verdensnyhet 

Volvo vil at Alcoguard skal bli sett på som et viktig hjelpesystem for sikkerheten. Det er alltid opp til bilføreren 
å ta de rette avgjørelsene på basis av informasjonen fra Alcoguard.

Den håndholdte enheten av Alcoguard sitter i en 
brakett under dashbordet der den lades.
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få et resultat. Analysen av pusteprøven lagres 
i systemet i 30 minutter etter at motoren er 
stanset. Så hvis du skal innom på et ærend eller 
to under veis, behøves det ikke å gjenta prose-
dyren med å blåse på nytt innen en halvtime. 
Grensen på 0,2 promille er stilt inn på forhånd, 
men dersom Alcoguard selges i land med andre 
promillegrenser, kan denne selvsagt endres. 
Kalibrering av utstyret og skifting av batteriet i 
den håndholdte enheten skal skje når Volvoen 
er inne til sine vanlige, periodiske servicebesøk.

Sikrere resultater
Alcoguard bruker brenselcelleteknologi. Dette er 
den samme teknologien som brukes av politiet 
ved promilletesting i de fleste land i Europa. 
Når bilføreren har blåst i den håndholdte en-
heten, analyseres pusten og resultatet overføres 
ved hjelp av et radiosignal til bilens elektro-
niske kontrollsystem. Hvis grensen på 0,2 
promille er overskredet, hindrer elektronikken at 
motoren kan startes.
- Brenselcelleteknologi er dyrere, men gir også 
langt bedre resultater, fordi brenselceller kun 
reagerer på etanol og ikke noe annet. I brensel-
cellen passerer etanolmolekylene gjennom en 
følsom membran og danner en elektrisk strøm. 
Deretter måles denne strømmen. Jo høyere 
strøm, desto mer alkohol er det i førerens pust, 

sier David Nilsson.
Resultatet av testen markeres med tre farger: 
Grønn (mindre enn 0,1 promille), gul (0,1-0,2 
promille) og rød (over 0,2 promille).Ved rød 
markering starter ikke bilen.

Nødstart
Hva gjør man i en nødssituasjon? Hva kan 
gjøres hvis det er behov for å starte bilen og 
alkolåsen sperrer bilen, eller hvis man har 
mistet den håndholdte enheten? Da finnes 
det en funksjon som gjør at man kan koble 
bort alkolåsen. Mange potensielle kunder som 
frivillig vil installere alkolås, ser ut til å mene 
at dette er en nødvendig funksjon. Hvis alkolås 
er påbudt, stiller nok spørsmålet seg noe anner-
ledes.
 Det finnes to alternativer, slik Alcoguard nå 
er tenkt. Enten at det legges inn mulighet for et 
ubegrenset antall ”nødstarter”, eller at bare en 
enkelt omgåelse er tillatt. Denne innstillingen 
kan bare endres av Volvos teknikere. Hver gang 
bilen blir startet uten at alkolåsen aktiveres, 
blir det registrert og logget i bilen. Bare eieren 
har tilgang til denne informasjonen.

Først på nye modeller
Alcoguard kan fås som tilbehør til Volvo S80, 
V70 og XC70 fra begynnelsen av 2008, og fra 

neste sommer kan systemet også leveres til 
de mindre modellene S40 og V50. Deretter vil 
det antakelig også bli mulig å ettermontere 
utstyret på eldre modeller. Volvo opplyser at 
prisen i Sverige vil ligge på rundt 8000 kroner. 
Dermed gjør ”masseproduksjonen” at prisen 
blir rimelig. Likevel er Volvo beskjedne i sine 
anslag på salget første år og setter målet til 
2000, men tror dette tallet etter hvert vil stige.
 Sverige er i dag Volvos største marked for 
alkolåser, men den svenske bilprodusenten vil 
også tilby systemet til resten av Europa og 
USA. Volvo antar at førere av tjenestebiler, 
taxier, samt statlige- og kommunale myndig-
heter blir den største kundegruppen. Bruker-
vennlighet skal også gjøre at private bilister er 
potensielle kunder.
- I fremtiden håper vi å unngå alkoholrelaterte 
ulykker, sier Ingrid Skogsmo.
- Men dette krever ikke bare god teknologi. 
Det forutsetter også en endret holdning til 
alkohol og bilkjøring. For å fremme bruken av 
alkolås synes vi at det kunne være en god ide 
å innføre insitamenter som lavere innkjøpspris 
på alkolåsen eller redusert forsikringspremie 
for biler med slikt utstyr, slik at vi kan hindre 
alkoholpåvirkede fra å sette seg bak rattet og 
kjøre.

TEMA

Utviklingen av den nye Alcoguard drar nytte av 
rimeligere og bedre teknologi. Utstyret har 
blitt mer nøyaktig og kompakt. 

Alcoguard bruker brenselcelleteknologi. Når 
bilføreren har blåst i den håndholdte enheten, 
analyseres pusten og resultatet overføres til 
bilens elektroniske kontrollsystem.

I brenselcellen passerer etanolmolekylene gjennom 
en følsom membran og danner en elektrisk strøm 
som viser om bilisten har drukket. Promilleinnholdet 
markeres med tre farger.

Volvo med verdensnyhet 

Godkjent! Alcoguard gir deg tekstmeldinger i 
displayet på dashbordet.

Alcoguard kan fås som tilbehør til Volvo S80, V70 og XC70 fra begynnelsen av 2008. Deretter skal den tilbys 
i modeller og for ettermontering.
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Rundkjøring:

TEMA

Moderne rundkjøringer har god effekt på både 
fremkommeligheten og ulykkesstatistikken. For en 
mannsalder siden var rundkjøringer en sjeldenhet 
og ikke så lite av en attraksjon her i landet. I 
dag florerer de. Skepsisen har vært stor, men den 
forstummer etter hvert.

Alternativt veikryss
En rundkjøring er rett og slett et alternativ til et 
veikryss. Ombygging av kryss til rundkjøringer 
bedre sikkerheten og trafikkavviklingen. I veikryss 
med stor trafikk kan ventetiden for vikepliktig 
trafikk bli lang. Dette kan friste trafikantene 
til å kaste seg ut i små luker. Alle kryss- og 
svingebevegelser skaper risiko. Trafikkbildet blir 
uoversiktlig. Ca 40 % av alle personskadeulykker 
inntreffer i veikryss.
 Moderne rundkjøringer er sikre. Her kjøres 
det saktere, og vikeplikten og andre spilleregler 
er klart definert og burde være enkle å forholde 
seg til: Trafikanter som er på vei inn i krysset 

pålegges vikeplikt for trafikanter som er inne 
i krysset. Trafikken går i en retning. Antallet 
”konfliktpunkter” mellom bilene (og mellom biler 
og fotgjengere/syklister) reduseres.
 I USA ble det gjort en undersøkelse av 24 
veikryss som tidligere hadde hatt vikeplikt med 
full stopp eller trafikklys, og som ble gjort om 
til rundkjøringer. Det totale antallet kollisjoner 
ble redusert med 39 %. Antallet alvorlige ulykker 
sank med 76 %. Ingen dødsulykker ble registrert 
i en viss periode, så forskerne anslo reduksjonen 
over lengre tid til å være 90 %! Antallet mindre, 
materielle skader øker en god del.

Myter
Det finnes en del myter om rundkjøring:

- Rundkjøringer gjør at turen tar lengre tid. 
Nei, de gjør at flyten holdes i trafikken, for det 
meste av tiden man sitter og venter i rushtrafikk 
skyldes lyskryss. Ved å eliminere behovet for å 

stoppe og vente reduseres forsinkelsene. Til tross 
for at rundkjøringer fører til lavere fart, blir total 
passeringstid redusert sammenliknet med andre 
kryss. Størrelsen på tidsgevinsten varierer sterkt, 
men rundkjøringer har større kapasitet til å få 
trafikken unna enn vanlige veikryss med enten 
vikeplikt eller lys, blant annet pga at kryssende 
og svingende bevegelser som ofte medfører 
ventetid.

- Bilistene aksepterer ikke rundkjøringer. 
Å, jo da. Mange steder har forslag om å bygge 
rundkjøringer skapt protester, men det viser seg 
at de fleste forandrer holdning når de blir vant til 
det nye kjøremønsteret. Reduksjonen av ulykker 
gjør også at skepsisen blir borte.

- Det er vanskelig å kjøre gjennom rundkjøringer. 
Tja, egentlig er det vel ikke vanskeligere enn å 
forholde seg til en slags enkel høyresving i et 
kryss, der man kan gli over stopplinjen i stedet 

Runddansen går
Vi kjører mye rundt i ring. Stadig mer. Rundkjøringer gror opp i raskt tempo, enkelte ganger til stor 
irritasjon for oss bilister. Mange synes de er vanskelige å forholde seg til. Men rundkjøringer er en 
fantastisk oppfinnelse, som har blitt utviklet fra sin spede begynnelse for 100 år siden.

Av H-E Hansen
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Rundkjøring:

Et par år senere - i 1906 - foreslo byarkitekten 
i Paris, Eugene Henard, at byen burde få 
noen rundkjøringer, og året etter var Place 
de l’Etoile rundt Triumfbuen forvandlet til 
en enveis runddans. Tidens såkalte ”gyratoryer” 
var store, og ennå var det ikke etablert 
helt klare regler for vikeplikt og hvordan 
trafikken skulle foregå. For eksempel kunne 
”først frem” gjelde. En annen mulighet 
var at trafikken som var på vei inn hadde 
forkjørsrett, hvilket kunne skape full stopp 
i selve rundkjøringen. Eller fotgjengerne 
kunne krysse over midten, og her på midten 
fantes også parkeringsplasser enkelte steder.
Men siden trafikken foreløpig ikke var særlig 
tett, gikk det normalt greit. Etter hvert 
tvang imidlertid nye regler seg frem og i 
sist på 20-tallet ble offsidereglen lansert. 
Men det ble ikke gjennomført noe allment 
system.
 Storbritannia var også tidlig ute med 
trafikksirkler, og det var her ordet rund-
kjøring – “roundabout” – for første gang 
ble offisielt brukt i 1926. Nå begynte man 
også å stille spørsmål ved det amerikanske 
systemet med veldig store rundkjøringer, 
som spesielt på 50-tallet falt i unåde, fordi 
de fikk skyld for tilkorking av den økende 
trafikken. Engelske ingeniører mente at 
mindre sirkler ville fungere bedre, og opp 
gjennom årene har spesielt Storbritannia 
gjort mange forsøk på forskjellige løs-
ninger. De første retningslinjene for moderne 
rundkjøringer ble fastsatt av det britiske 

transportministeriet i 1971 og revidert flere 
ganger senere. De gode løsningene ble eks-
portert, ikke minst til Frankrike, som er godt 
utstyrt med mer enn 15000 rundkjøringer. 
Og rundkjøringer finnes også i godt antall i 
Tyskland, Sveits, Benelux-landene, Spania, 
Portugal og Norden.

100 år i ring

Midtpunktet i hele Frankriket - Place de l’Etoile 
rundt Triumfbuen er egentlig en gigantisk rund-
kjøring.

Mulige konfliktpunk-
ter mellom trafikk-
strømmene som 
passerer et kryss 
(røde punkter på 
illustrasjonene) 
reduseres ifølge en 
amerikansk modell 
fra 32 i et vanlig 
tofelts veikryss (til 
venstre), til 8 i en 
enkel rundkjøring. 
Mulige treffpunkter 
mellom bil og for-
gjengere synker fra 
24 til 8. 

RUNDKJØRING
2-kjørebanes rundkjøring

8 kjøretøy mot kjøretøy
8 kjøretøy mot fotgjenger

VEIKRYSS
2-kjørebanes vei

32 kjøretøy mot kjøretøy
24 kjøretøy mot fotgjenger

TEMA

for full stopp. Deretter følger man runden til den 
veien ut man ønsker. Alt virker best hvis det gis 
lyssignaler, slik det er påbudt her i landet.

- Rundkjøringer er ikke bra for fotgjengere 
og syklister. Jo, egentlig er rundkjøringer ofte 
konstruert med øyer, som gjør dem sikrere enn 
tradisjonelle veikryss. De myke trafikantene 
behøver altså bare å krysse et felt av gangen. 
Og fotgjengerfeltet skal være plasser minst en 
billengde fra stopplinjen, slik at bilisten som er 
konsentrert om trafikken fra venstre ikke skal være 
en fare.

- Rundkjøringer koster mye. Nei, veikryss med 
trafikklys kan nok bli dyrere, og siden rundkjøring-
ene gir mer effektivitet behøver man heller ikke så 
stor kapasitet på veiene mellom dem.

Hvis du husker vikeplikten inn i rundkjøringen og å 
bruke blinklyset ut, skal egentlig ikke rundkjøringen
være noen labyrint å forholde seg til. 

USA var antakelig fødestedet til det vi i dag kaller rund-
kjøring. I 1904 ble det organisert enveis kjøring mot klokken 
rundt Columbus Circle ved Central Park i New York. 

Konfliktpunkter

9



BILNYTT

Av H-E Hansen
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Impreza har eksistert i 15 år og blitt en markant profil i gatebildet. Nordmenn har også blitt 
godt kjent med modellen som gjorde Petter Solberg til verdensmester og frontfigur i rally. Nå 
kommer den i en helt ny utgave – fra innerst til ytterst.

Subaru:

Splitter ny Impreza

Det er en helt ny bil vi nå møter fra innerst til ytterst, med nytt og spen-
nende design. Det mest slående trekket i forhold til den nåværende Impreza, 
er at bilen får en rundere form og er en femdørs kombikupé. Men det viktigste 
av det som alltid har kjennetegnet bilene fra Subaru, er selvsagt på plass; 
boksermotor og firehjulsdrift.

Større og mindre
Dette er tredje generasjon av Impreza. Den kom for første gang i 1993. 
Og Subaru har vært tro mot modellen. Den utgående sedanmodellen
 av Impreza har hengt med svært lenge, selv om den opp gjennom
 årene har vært gjennom omfattende oppgraderinger. Sedaner 
står imidlertid ikke øverst på ønskelisten til norske 
bilkjøpere. Derfor må det være velkomment 
her til lands, at den nye Imprezaen 
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kommer nettopp som en femdørsbil.
2008-modellen av Impreza er med sine 
442 cm lengde, fem centimeter kortere enn 
forgjengeren. Til gjengjeld har den blitt 4,5 cm 
bredere; 174 cm. Innvendig bredde i kupeen er 
økt med hele 9,5 cm. Et viktig poeng er også 
at akselavstanden er økt med hele 9,5 cm til 
262 cm. Dette gir betydelig bedre benplass til 
baksetepassasjerene. Adkomsten til baksetet 
er enklere med større døråpninger og bedre 
åpningsvinkel. I det hele tatt får du her mer 
storbilfølelse enn i forgjengeren.

Ett valg - foreløpig
Impreza kommer med to firesylindrede, 16-
ventilers boxermotorer. I Norge satses det 
foreløpig på en optimalisert utgave av den 
velkjente 2-litersvarianten av bensinmotoren, 
som yter 150 hk og har et dreiemoment på 
196 Nm ved 3200 omdreininger. Akselerasjon 
fra 0 til 100 km/t er på 9,6 sekunder med 
manuelt gir og 11,6 sekunder med automatgir. 
Forbruket med automatgir er 0,82 l/mil ved 
blandet kjøring. Toppfarten oppgis til 182 
km/t.
 Senere kommer en 1,5-liters bensinmotor 
med 107 hk og et dreiemoment på 142 Nm 
ved 3200 omdreininger. Motorene har mindre 
utslipp enn før. Bensinforbruket oppgis å være 
redusert med inntil 10 %. Og etter hvert kom-
mer en 2-liters dieselmotor! En boxerdiesel 
blir spennende!

5 stjerners sikkerhet
Den nye Impreza har et nyutviklet sikker-
hetskarosseri. Det er konstruert med Subarus 
nyeste teknologi med ringformede forsterk-
ningsrammer - det vil si veltebøyler rundt 
kupeen i midtre dørstolpe. Dette gir ekstra 
beskyttelse ved eventuelle sidekollisjoner.
Bilen har oppnådd toppkarakter med 5 
stjerner i en kollisjonstest i Australia. Det 
er en test utført av organisasjonen ANCAP, 
som tilsvarer den vi kjenner best her i Europa 
– den såkalte EuroNCAP. Bak ANCAP-testen 
står alle motororganisasjoner i Australia og 
New Zealand, statlige organer i Australia og 
New Zealand, forsikringsbransjen i Australia 
og den internasjonale bilorganisasjonen FIA 
Foundation, som også står bak den europeiske 
EuroNCAP-testen.
 Kollisjonstesten til ANCAP omfatter en 
frontal kollisjon i 64 km/t, en sidekollisjons-
test og en test, der man simulerer at bilen 
treffer et tre eller stolpe sideveis. Impreza 
fikk også 4 stjerner for fotgjengerbeskyttelse, 
og var derved den første bilmodellen som fikk 
maksimale 4 stjerner av 4 mulige i ANCAP-
testens historie.

Gir og AWD
Impreza er utstyrt med Subarus permanente 
firehjulsdrift. Det skal gi fremkommelighet på 
de forskjelligste, vanskelige føreforhold og 
veier, godt egnet for de skiftende årstidene på 

våre breddegrader. Bilen kan fås med enten 
femtrinns manuell girkasse eller en firetrinns 
automatisk girkasse. 
 Systemet for firehjulsdrift er noe forskjel-
lig avhengig av typen gir, der man har en lik 
fordelig til for- og bakhjulene med manuelle 
gir og en 60/40-fordeling med automatgir-
kassen. Men også på automatgirete biler kan 
du overstyre giringen manuelt, hvis du vil. 
Automatgirkassen gir også mulighet for å 
sette giringen i et ”sport”-nivå.
 Bilen er utstyrt med elektronisk system for 
”dynamikk-kontroll” med innebygd antispinn 
og stabilitetskontroll for å gi best mulig 
veigrep under alle kjøreforhold og være til 
umiddelbar hjelp ved en nødssituasjon. Og 
ABS-bremsene er effektive og skal ifølge 
Subaru være forbedret med 30 - 50 % i for-
hold til utgående modell.
 Hele drivverket er senket for å gi lavere 
tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper. Sam-
men med lengre akselavstand og et mer avan-
sert bakhjulsoppheng, gir dette seg utslag i 
økt komfort og stabilitet.
 Subaru Impreza er en bil du umiddelbart 
finner deg til rette i. Den oppfører seg eksem-
plarisk, og den innfrir på kjøregleden som den 
japanske produsenten ønsker å tilby deg, med 
en forutsigelig kontroll, den er stillegående og 
retningsstabil. Den konstante firehjulsdriften 
gjør at bilen ligger støtt på veien, og du føler 
en tillit til at den skal takle så vel terreng 
- som vinterveien like uanstrengt som tørr 
motorvei.
 
Rimeligere
Da de nye bilavgiftene ble innført fra nyttår, 
var Subaru et av merkene som ble hardest 
rammet på grunn av at det bare tilbys 
bensinmotorer. Nå er dette problemet møtt 
med lavere CO2-utslipp. Lavere avgifter gjør at 
prisen er 30 000 kroner lavere for en 2-liters, 
femdørs Impreza 2008-modell enn for en 
Impreza 2.0 av 2007-modell. Samtidig er 

listen over standardutstyr utvidet. Den rime-
ligste varianten vil koste 299 900 kroner.
 Salget av en turbomodell av den nye Impreza 
ventes å bli beskjedent i sammenheng med et 
ublidt møte med norske avgifter. I andre land 
som England og Sveits, står turbomodellene 
for nær 40 prosent av det totalt Subaru-
salget!
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Du finner deg fort til rette i kupeen.

Boksermotor og firehjulsdrift i god Subaru-tradisjon.

Kombikupeen gir romslige bakseter og bagsjeplass.



Volkswagen Golf skapte en helt ny bilklasse 
da modellen ble introdusert i 1974. Siden da 
har det blitt solgt mer enn 25 millioner biler 
i mange forskjellige varianter, og den har 
blitt bilhistoriens tredje mest solgte modell. 
Av dette utgjør stasjonsvognen 1,2 millioner. 
Nå kommer den i en ny utgave med navnet 
Golf Variant.

I forhold til kombikupeen av Golf har ikke 
stasjonsvognen utgjort en stor andel av 
totalsalget på 160 000 av modellen opp 
gjennom årene. Hittil… 

Design
- Hemmeligheten er kombinasjonen av 
et kompakt ytre og et romslig indre, sier 

Volkswagen.
Golf stasjonsvogn har med seg både tidligere 
og helt nye designelementer. For eksempel 
er baklysene i sin helhet integrert i bak-
skjermene, og ingen lykteelementer er plas-
sert i bakluken. Og Volkswagens nye V-grill 
med kromdetaljer er på plass også hos den 
nye Golf stasjonsvogn. 

VW Golf Variant:

BILNYTT

Stasjonsvogn handler om plass. Golf byr på god 
plass for knærne bak.

Ny bil på gammelt gårdstun. Nye Golf stasjonsvogn 
mellom de mange husene på Peer Gynt-gården.

Og bagasjerommet kan sluke unna det meste. Med 
baksetene nede er det snakk om 1550 liter.

Golf, en av markedets virkelige storselgere, har kommet med en ny 
stasjonsvognutgave. Dette er den tredje generasjonen siden Golf-
stasjonsvognen ble introdusert i 1993.

Av H-E Hansen

En Volks(Stasjons)Wagen



Den ser imidlertid ikke helt ut som andre 
Golfer, for egentlig er den basert på bilen 
som går under betegnelsen Jetta i Amerika. 
Den er utviklet og blir produsert i Mexico. 
Her i Europa vil den gå under den mer kjente 
og kjære betegnelsen Golf.

Romslig
Stasjonsvognen har vokst i forhold til 
forgjengeren og er 455 cm lang, det vil si 
omtrent 35 cm lengre enn en vanlig Golf. 
Dermed får man en bil som gir et over-
raskende romslig inntrykk når du setter deg 
inn i førersetet. Bakseteplassen står heller 
ikke noe tilbake for hva en fullvoksen kan 
ønske seg.
 Og bilen byr på et bagasjerom på 560 
liter, som kan økes til hele 1550 liter med 
baksetene slått ned. Maksimal lastevekt 
er 629 kilo og med nedslåtte bakseter har 
bagasjerommet en lastelengde på 1,74 meter. 
Ellers gir hele kupeen en vel avmålt følelse 
av komfort. Ønsker du mer lys kan du huke av 
for et elektrisk panoramatak i glass på den 
lange listen over ekstrautstyr. Av standard-
utstyret kan nevnes fjernbetjent sentrallås 
med tyverisikring og klimaanlegg. Listen over 
ekstra utstyr du får ved å gå opp fra basis-
utstyrsnivået Trendline til Comfortline og helt 
til topps med Sportline er innholdsrik.

Første inntrykk
Førsteinntrykket er at bilen gir et helstøpt 
inntrykk på veien. Den er lettkjørt, og byr 
på forutsigelig og tillitsvekkende kjøreegen-
skaper. Ved introduksjonen vil Volkswagen 
Golf stasjonsvogn bli tilbudt med fire ulike 
motoralternativer, to bensinmotorer og to 
dieselmotorer. Bensinmotorene yter hen-
holdsvis 102 hk (1,6-liter), 140 hk (1,4-liters 
TSI) og 170 hk (også 1,4-liters TSI). De to 
dieselalternativene yter 105 hk (1,9 TDI) 
og 140 hk (2,0 TDI). Mot slutten av året 
blir den nye Volkswagen Golf stasjonsvogn 
også tilgjengelig med 4MOTION permanent 
firehjulstrekk. 
 Prisene begynner på gunstige 240 440 
kroner for den rimeligste versjonen med 102 
hk-motor. Toppmodellen med 170 hesters TSI-
motor og DSG girkasse begynner på 346 500 
kroner. 

Iøynefallende linjer og design i mektig landskap. Golfen går 
like uanstrengt på en fjellovergang som på motorveien.

BILNYTT
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På skrythalsens enemerker
Peer Gynt setervei:

Vår første tur med Golf Variant tar oss opp Gudbrandsdalen. Med 
utgangspunkt i Peer Gynt-gården som ligger i østre dalside over 
Vinstra, tar vi den nye modellen en tur opp ”Peer Gynt setervei”, 
som går herfra over fjellet mot Rondane og ned til Kvam.

Det er i disse traktene at den urnorske drama-
skikkelsen skal ha levd sitt eventyrlige liv, og 
lagt grunnlaget for en berømmelse på verdens-
scenene, som bare overgås av Hamlet.

Historisk bakgrunn 
Vi starter fra gården Peer Gynt skal ha kommet 
fra. Henrik Ibsens skikkelse kan ha blitt basert 
på flere personer, men to av dem er knyttet til 
Hågå gård i Sødorp; Peder Lauritson (1600-
tallet) og Peder Olsson Hågå (1700-tallet) er 
de mest sannsynlige.
 Peer Gynt setervei går forbi den historiske 
gården. Herfra vinner den nesten 5 mil lange 
fjellveien fort høyde opp fra Gudbrandsdalen. 
Bomveien bringer oss inn i et høyfjellsområde 
og når sitt høyeste punkt på 1109 moh. Herfra 
får du fantastiske utsyn mot fjellmassiver i 
alle retninger. Mest imponerende er Rondane i 
nord, og i vest ses Jotunheimen i det fjerne.

Sesongåpent
Veien går videre forbi steder som også har 
tilknytning til sagn om storskytteren Peer: 
Borlaug, der han bygde en varde for å finne 
veien hjem fra fjellet, samt Brurbenken og 
Toksesetra, som tilhører Hågå gård. Ellers 
finnes også en del attraksjoner som turist-
næringen her ikke knytter direkte til Peer, så 
som gamle fangstgraver du kan se ganske nær 
veien. Det opplyses også at det finnes 3000 
år gamle offergroper for fruktbarhetsdyrking, 
såkalte skålgroper. Og underveis finnes det 

flere overnattings- og bevertningssteder. 
Peer Gynt setervei er åpen på sommeren fra 
juni til snøen gjør at den blir stengt utpå 
senhøsten. For øvrig må du ikke forveksle 
seterveien med «Peer Gynt-veien», som også 
starter på Vinstra. Men den går på vestsiden 
av Gudbrandsdalen og sydover til Gålå og 
Lillehammer.
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Det offisielle navnet på Frankfurts bilutstilling er IAA (Internationale Automobil-
Ausstellung), og den finner sted hvert annet år. Utstillingen alternerer med Paris-
utstillingen, og i 2007 var det altså tyskernes tur til å invitere til en av verdens 
absolutt ledende mønstring av biler i september. Dette var 62. gang Frankfurt-
utstillingen ble arrangert.

En hjemmebane
Tysk bilindustri er stor og sterk, og utstillingen på hjemmebane er virkelig en 
stormønstring. Av de 88 bilene som fikk sin verdenspremiere her i år, hadde 46 
av dem tyske merkers emblemer på seg. Mercedes-Benz og BMW slår til med egne 
haller som alene kunne ha rommet en normalt stor messe, og resten av verdens 
bilprodusenter blander seg inn i kampen om pressens oppmerksomhet og publikums 
gunst. Her er alt fra biler som produseres på løpende bånd til håndlagde spesial-
doninger. Blant 1000 utstillere finnes alt fra utstyr til bøker og samleobjekter.

Trender
På IAA kan man se nye biler og mange biler. Samt trender og hva bilindustrien 
sikter mot i fremtiden. I år var det ikke tvil om at fremtiden skal bli grønn. 
Men selv om alle nå konkurrerer om å vise frem sine “miljøvennlige” biler, er det 
ikke tvil om at publikum fortsatt lar seg fengsle av fart, krefter og spenstig design. 
Bil handler selvsagt ikke bare om å bli transportert, men om å bli fascinert og å få 
vekket følelsene. 

Et utvalg
På de neste sidene skal vi presentere et lite utvalg av alle nyhetene og bilene som 
ble vist i Frankfurt. Spalteplassen i dette nummeret av Motorføreren er dessverre 
urettferdig liten for å kunne yte rettferdighet til stormønstringen, men vi vil komme 
tilbake med mer etter hvert.
 Og for dem som måtte ønske å reise til Frankfurt-utstillingen, er det bare å 
notere seg at den finner sted om to år i tiden 17. til 27. september 2009. Da blir 
det nok mange 2010-modeller å se! I mellomtiden er første mulighet for bilutstilling 
å finne på Norges egen BIL07 på Lillestrøm i november.

 

Utstilling 
og høyborg

Frankfurt:

220 000 kvadratmeter og 1 million besøkende på 10 dager. Det er ikke 
snaue dimensjoner på den internasjonale bilutstillingen i Frankfurt. 
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Hybrid for lading

Ultrakompakte iQ-konsept

SsangYong:  Utenom det vanlige

Miximalt design

Volvo: 

Toyota: Nissan: 

Volvo introduserte en konseptbil i Frankfurt. Fremtidsvyene kalles 
Volvo ReCharge Concept – altså en oppladbar bil – som vi denne 
gangen fikk møte i en versjon basert på Volvo C30-modellen. Det 
er en hybrid med både en bensinmotor og elektriske motorer. Ja, 
det finnes faktisk en individuell el-motor for hvert hjul.
 
Ladingen av batteriene skjer her ikke bare ved hjelp av forbrennings-
motoren. Det nye er at du også kan plugge inn et støpsel i veggen, så lader du 
rett fra nettet når bilen står stille!! Rekkevidden på bare elektriske motorer 
oppgis å være så mye som 100 km. Bensinmotoren, som bidrar når batteriene er 
tomme eller det behøves ekstra krefter, er av flexifuel-typen for både tar bensin 
og bioetanol.. Hybridløsningen gjør at det totale utslippet av CO2 skal møte 
fremtidens strenge krav, for selv i USA oppgis det at bare 20 % av bilistene 
kjører lenger enn 100 km pr dagen. 

Denne kompakte 
konseptbilen 
fra Toyota kalles 
iQ. Og med god 
grunn. For den 
er skapt for å 
vise en intelli-
gent løsning for 
bykjøring. 

Et paradigmeskifte i 
småbildesign, kaller 
Toyota det. Den skal være en utfordring til konvensjonell biltenkning: 
liten, men samtidig rommelig. Og selvsagt med miljøvennlighet på agendaen 
også. Samtidig har utviklerne arbeidet for å gi bilen et design, som vil 
skille seg ut og sikre at den blir en mote-riktig del av bybildet.
 Bilen er mindre enn 3 meter lang – 2,98 for å være nøyaktig. Det vil 
si at den er 42,5 cm kortere enn småbilen Toyota Aygo, og mer enn 77 cm 
kortere enn Yaris.
 Men bredden og høyden på 168x148 cm er på linje med disse bilene. 
Og de ultrakompakte ytre dimensjonene skjuler et stort indre. Den har 
god plass til tre voksne personer og ett barn – eller det fjerde setet kan 
benyttes til bagasjeplass. Til tross for små dimensjoner er sikkerheten satt 
i sentrum under utviklingen av konseptbilen.

De fleste i Norge forbinder vel SsangYong med tøffe tak og 
harde fraspark. Merket har etter hvert et velkjent register av 
kraftige biler, SUV’er og pickuper. I Frankfurt slo den koreanske 
produsenten til med en ny luksusdoning!

Under de yppige formene av den 5 meter lange, sportslige sedanen WZ 
Consept, skjuler det seg en 3,6-liters twin-turbo V6’er som yter 365 hk og 
firehjulsdrift. WZ Concept er riktignok bare en stilstudie – foreløpig. Men 
SsangYong har lang tidshorisont og sier at WZ er et eksempel på retningen 
for en modellutvidelse på mellomlang sikt. Det vil si frem mot 2011.

Mens Nissan i 
Norge for tiden 
har sin fulle hyre 
med å levere nok 
av sin flerbruksbil 
Qashqai, var det 
en konseptbil som 
fanget størst inter-
esse i Frankfurt. 

Den heter Mixim og viser 
med sin coupéform at el-
biler så langt fra behøver 
å være kjedelige. 
 Mixim retter seg 
mot unge bilførere som 
bruker mye av sin tid 
foran datamaskinen. For 
rattet og kontrollpanelet 
er inspirert av dataspill. Føreren sitter i midten med et passasjersete 
på hver sin side. Bilen er utstyrt med to av det Nissan kaller elektriske 
”supermotorer”; en for hver aksling, slik at det her er snakk om 
firehjulsdrift. Og Mixim har litt av noen ytelser: Toppfarten er impo-
nerende 180 km/t, og kjørelengden er på hele 250 km. De kompakte 
litium-ion-batteriene lades fulle på bare 20-40 minutter.

M OTO R F Ø R E R E N    |  5  |   2007 15



308 tar over
Peugeot:

Peugeot 308 er etterfølgeren til 307. Den franske bil-
produsenten følger sin vanlige nummerering, og bringer 
her 3-modellen opp til 8. nivå. Den fikk verdenspremiere i 
Frankfurt. 

Og som om dette ikke skulle være nok i seg selv, stilte Peugeot med 
intet mindre enn seks forskjellige produksjonsmodeller og tre konsep-
tutgaver av 308.
 I første omgang kommer Peugeot 308 som 3- og 5-dørs kombi-
coupé. Senere vil bilen komme i andre karosseriutforminger, som SW 
og CC. Peugeot har tatt mål av seg til å bringe med seg det beste fra 
forgjengeren og bygger videre på kvalitetene, som så langt har solgt 
over 3 millioner biler på verdensbasis. Et stilfullt ytre skal være kombi-
nert med høye krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. I tillegg til å presen-
tere utslippsvennlige bensin- og dieselutgaver, var Frankfurt skueplass 
for Peugeots satsing på alternative drivstoffer og hybridløsninger for å 
redusere forbruk og utslipp.

Petter på plass Målrettet sparing
Subaru: Citroën:

Det er ikke ofte Norge spiller en rolle under en internasjonal 
bilutstilling. Men da Subaru skulle lansere sin nye Impreza 
WRC-rallybil i Frankfurt var det nesten selvsagt at det ble 
gjort av en nordmann: Petter Solberg.

Rallymesteren fortalte et stort pressekorps fra hele verden om forvent-
ningene han har til at den nye raceren, som foreløpig bærer navnet 
WRC Consept. Gateversjonen av den helt nye Imprezaen er, som kjent, 
også på vei. Ellers kunne Subaru både by på en ny Justy, en ansikts-
løftet Tribeca og elbilen Subaru EV.

Citroën lanserte sin konseptbil C-Cactus i Frankfurt. Den 
har miljøvennlighet som siktemål, og er også litt av et 
blikkfang!
 
C-Cactus er et ”øko-konsept”, det vil si at den er en økologisk og 
høyteknologisk coupémodell. Drivkraften er dieselhybrid (med en 70 
hk HDi turbodiesel og en 30 hk elektromotor) og forbruket ligger på 
0,29 l/mil. Like lavt som forbruket, er prisen: Ifølge Citroën vil smart 
konstruksjon og unike løsninger gjøre at bilen – om den settes i 
produksjon – ikke komme til å koste stort mer enn innstegsmodellen 
til den vanlige Citroën C4. For å få til dette, har Citroëns ingeniører 
og formgivere måttet gå nye veier. Alt som ikke er helt nødvendig for 
passasjerenes sikkerhet og komfort, er kastet over bord. Fokus er satt 
på smart teknologi, godt design og et utstyrsnivå som er både øko-
logisk og tiltalende for brukerne. De metallblanke, ulakkerte dørene er 
ett eksempel. Det ser spennende ut, samtidig med at det er spart både 
penger og vekt til lakk.
 I tillegg viste Citroën sin konseptbil to nye, spennende konsept-
biler; C5 Airscape, samt C4 BioFlex, som er Citroëns nye modell for bruk 
av bioetanol.

Kuga på trappene
Ford: 

Ford benyttet Frankfurt-utstillingen til å vise de første 
detaljene av sin nye Kuga. Ford Kuga, som kommer i salg i 
første halvdel av 2008, er en 4x4 crossover. 

Med cross-over mener Ford at den skal kombinere flere egenskaper; 
eleganse med teknologi og gode veiegenskaper med god fremkom-
melighet under vanskelige kjøreforhold.
 Kuga er designet i henhold til Fords ”kinetic” designformspråk, 
den er utstyrt med et ”intelligent” system for firehjulsdrift og leveres i 
første omgang med Fords 2.0-liters Duratorq TDCi dieselmotor, som yter 
136 hk, sammen med en 6-trinns manuell girkasse. 
Fords stand viste også blant annet den nye småbilen Ford Verve 
Concept, og en oppgradering av Focus.
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Tiger og iguan

Kangoo som fargeklatt

Volkswagen:

Renault:

Volkswagens nye SUV skal være som skapt for bytrafikk, men kommer fullt ut 
til sin rett i terrenget. Slik oppsummerer produsenten de egenskapene som 
skal tilbys med den nye kompakt-SUVen Tiguan, som byr på plass for fem voksne.
 
Tiguan er lillebroren til Touareg-modellen. Bilen er oppkalt etter to eksotiske dyr: tiger og 
iguan. Begge dyrene har egenskaper som Volkswagen ønsker å gi med denne modellen: Elegant 
og dynamisk som en tiger, men samtidig smidig med gode klatreevner som en iguan. Som den 
eneste SUVen i sitt segment kommer den med to karosseriversjoner, hvorav den ene har større 
vinkel på understellet foran og bak for å takle brattere terrengkjøring.
     Bilen utstyres med 4MOTION permanent firehjulstrekk og det blir i alt fem alternative turbo-
motorer, tre TSI-motorer (bensin) som yter 150, 170 og 200 hk, samt to TDI-motorer (diesel) 
med 140 og 170 hk. Prisen vil i Norge starte på under 365 000 kroner. 

Renault hadde nye å by på i Frankfurt. Her fikk vi se den 
flunkende nye Laguna, som også ble vist i en stilstudie av 
en coupé-utgave, og Clio Touring. 

Standen til Renault viste også den lille storselgeren Kangoo i en konsept-
utgave; Compact Consept. 
 Dette skal være en smakebit på hvordan konsernet tenker seg Kangoo 
i fremtiden. Den er bredere og skal ha appell til den yngre garde. 
Friske farger og børstet aluminium understreker dette. Men fremtidens 
Kangoo skal også være praktisk, og skal kunne by på kvaliteter selv en 
barnefamilie kan sette pris på.

Turbo for det 21. århundret
Saab:

Det er 30 år siden Saab presenterte sin første turbodrevne produksjonsmodell på 
bilutstillingen i Frankfurt. Den ble et vendepunkt både for den svenske produsenten 
og andre i bilindustrien.
 
Jubileet ble feiret ved at Saab i år lanserte Turbo X. For første gang slipper Saab løs turbokraft sam-
men med sitt firehjulsdriftssystem Saab XWD. Inspirasjonen kommer fra de legendariske svarte turbo-
modellene, og derfor vil en sort Turbo X bli produsert i et begrenset antall på 2000 biler. Den skal være 
en arvtaker til de klassiske Saab-turboene fra 70- og 80-tallet, og kommer bare i fargen ”jetsort”.
 Riktig dimensjonering av turboen har gitt den 2,8-liters V6-turbomotoren med 280 hk de samme 
egenskapene som en V8-motor: Et dreiemoment på 400 Nm og en akselerasjon som går fra 0-100 
km/t på 5,7 sekunder. 

Verdenspremiere og vektreduksjon
Mazda: 

Den helt nye Mazda6 fikk sin verdenspremiere i Frankfurt. 
Den ble vist i alle de tre nye karosserivarianter, som sedan, 
5-dørs kombi og stasjonsvogn.
 
Til tross for at nye Mazda6 er større enn forgjengeren og inneholder 
mer utstyr, fortsetter Mazda sin strategi med vektreduksjon. Den japanske 
bilprodusenten har en visjon om å utvikle teknologier som fører til 
mindre påvirkning på miljøet. Ved å gjøre bilene lettere, reduseres 
også drivstofforbruket og utslippene. Nye Mazda6 har blitt litt lettere 
enn forgjengeren. Dette bryter med en trend, der vi er vant til at 
bilprodusentene tilbyr stadig tyngre utgaver av modellene sine, på tross 
av et uttalt miljøperspektiv. Med de ulike bensin- og dieselmotorene 
som tilbys, har Mazda6 fått redusert forbruket med inntil 11 %.

BILNYTT
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Ny sporty A4 Verdensomfattende basis

”Flextremt” med scooter i bagasjen

Audi: Mitsubishi:

Opel:

Designen på den nye Audi A4 viser at dette er noe helt 
nytt. Den er kompakt og dynamisk. Men det er ikke bare i 
det ytre det har skjedd forandringer. 

Både komfort, avansert teknikk og utstyr skal ha tatt nye skritt frem-
over. Blant annet har clutch og differensial byttet plass, og dermed 
har det vært mulig å plassere forakselen mer enn 15 cm lenger frem. 
Dermed får bilen enda bedre vektfordeling og kjøreegenskaper.
 Den nye Audi A4 har ved lanseringen fem ulike motoralternativer, 
fra 143 Hk til 265 hk. De firesylindrede bensinmotorene og diesel-
motorene har turbo og direkte innsprøyting, samtidig er de gjort mer 
effektive i bruk av drivstoffet, slik at den nye Audi A4 også oppgis 
å bruke vesentlig mindre drivstoff enn forgjengeren. Bilen kommer 
til Norge mot slutten av året og begynner på en pris under 350.000 
kroner.

Den nye Outlander, som går en seiersgang i salgsstatis-
tikkene, var den første bilen som er bygget på den nyut-
viklede globale plattformen, som Mitsubishi kaller “Project 
Global”. Nå står en helt nye Lancer Sports Sedan for tur.
 
Plattformen har hatt som mål å være så fleksibel at den tilfredsstiller 
globale behov, lover og regler, så vel som stadig skiftende markedstrender 
og kundekrav. Fleksibilitet på verdensbasis er kosteffektivt og skal skape 
synergi når det gjelder design, tekniske løsninger og produksjon.
 Lancer Sports Sedan er utviklet i Europa. Lavt tyngdepunkt, langt 
frontparti, stor sporvidde og ”Jet Fighter”-grill minner om konsept-
modellene man har sett tidligere av sports sedan.
 Lancer Sports Sedan vil bli lansert i Norge før nyttår og vil få motorer 
som spenner fra 110 hk bensin via en 144 hk bensin til en 140 hk diesel, 
og ender opp med en helt nye Lancer Evolution. I tillegg til vil en 5-dørs 
Lancer Sportback kombikupé komme i løpet av 2008. 

Flextreme er en oppladbar (”plugg inn”), elektrisk bil som kan kjøre 
55 km på bare batteristrømmen. Altså nok for de fleste på vei til og fra 
hverdagens gjøremål. Uten utslipp.

Samtidig er den utstyrt med en dieselmotor som imidlertid ikke er med for å delta i 
fremdriften, som på andre hybrider. Den 1,3-liters turbodieselmotoren er bilens eget 
elektrisitetsverk og genererer tilleggsstrøm for å etterfylle litium-ion-batteriet og 
forlenge rekkevidde. Takket være at motoren går på et konstant og effektivt turtall, blir 
forbruket lavt mindre enn 40g CO2/km. På designsiden har Opel Flextreme også mye å by 
på; fra det iøynefallende ytre til FlexDoors og FlexLoad, som er en ny type sidehengslete 
dører og et kreativt bagasjesystem. Og under gulvet i bagasjerommet er det plass til to 
elektriske ”scootere” med en rekkevidde på inntil 38 km!

På vei mot fremtiden
Mercedes:

Mercedes benyttet virkelig bilutstillingen på hjemmebane til å vise bredden 
av sine modeller. I en hel hall og over flere etasjer var mottoet „Road to the 
Future“. Og den store, aktuelle nyheten var nye C-Klasse som stasjonsvogn.

Mercedes-Benz viste et bredt produktspekter med spesielt økonomiske og miljøvennlige mod-
eller. Hele 18 modellnyheter, herav 7 hybridløsninger i 5 ulike modeller, samt flere CO2-effektive 
biler.
 Og kun få måneder etter at nye C-Klasse ble introdusert, fikk stasjonsvognen sin verdens-
premiere. Den skal ha de samme Mercedes-egenskapene som sedanen av høy sikkerhet, 
kjøreegenskaper og komfort. I tillegg tilbyr den større plass og er mer allsidig. Bagasjerom-
met rommer intet mindre enn 1500 liter. Bensinforbruket oppgis å være redusert med 12 % i 
forhold til forrige modell, og med et forbruk på 0,6 l/mil, kan nye C 200 CDI tilbakelegge hele 
1000 kilometer på sin 66 liters tank.

BILNYTT
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Avenue des Champs-
Elysées er kanskje 
verdens mest kjente 
gate. Her har det 
ikke blitt oppført noe 
nybygg siden 1975. 
Ikke rart at Citroën 
var stolt da C42 sto 
ferdig etter flere års 

byggeperiode. Bygget kan kanskje sees som et 
monument over grunnleggeren André Citroën 
selv: Han var glad i spennende, uvanlige kon-
struksjoner. Hele fasaden - 25 meter høy som 
den er - er et arkitektonisk kunstverk i glass 
og stål. Senteret C42 på Champs-Elysées er 
bygget for å vise verden at Citroën har eksper-
tise på innovasjon og design.  

På gamle tomter
Citroën vender med dette tilbake til stedet der 
André selv sørget for å reise det første lokalet 
helt viet til hans egne produkter. Alt i 1927 – 
med modellen 10CV - fikk han bygget et eget 
utstillingslokale preget av futuristisk tenkning, 
etter å ha stilt ut bilene sine på hovedgaten 
Champs-Elysées alt fra 1919. Citroën, som i 
1927 var en erfaren ingeniør og industrimann 
på 49 år, mente at hans modeller måtte vies 
ekstra oppmerksomhet – en vanlig bilbutikk 
var slett ikke nok.

Frie hender
Den kjente kvinnelige arkitekten Manuelle 
Gautrand vant konkurransen om å skape et 
nytt, spektakulært utstillingslokale. Hun fikk 

frie hender, og bestemte seg raskt for at hele 
fasaden skulle minne en hel verden om en 
oppdagelse den reiseglade André Citroën tidlig 
gjorde, på en reise i Polen: Han så en maskin 
som kunne skjære doble skråstilte tenner i 
tannhjul, ”double chevron”.  Det var slike tann-
hjul som gjorde myk og stille giring mulig.  
Det er slike stiliserte tannhjul du ser som em-
blemet på hver eneste Citroën den dag i dag.

Spennende bygning
Når man stiger inn bak glassfasaden fra 
fortauet på Champs-Elysées, reiser det smale 
bygget seg syv åtte etasjer opp mot en 
glasskuppel som gir utsyn mot syd over hele 
Paris. Arkitekturen er preget av luft, lys og 
glass. Trappen rundt veggene fører deg opp fra 
etasje til etasje, der det midt i det åpne rom-

Visjon i glass og stål

BILNYTT

Nei, Citroën C42 er ikke det franske bilmerkets nye modell i fortsettelsen av spekteret som spenner 
fra C1 til C8! Bak forkortelsen C42 skjuler adressen Champs-Elysées nummer 42 seg. På paradeavenyen 
i Paris har Citroën i høst åpnet sitt nye ”utstillingsvindu” og en ny attraksjon for dem som går langs 
Frankrikes hovedgate.
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Citröen

Av H-E Hansen

C42



met i hver etasje finnes en plattform - formet 
som roterende teaterscener over hverandre. 
På scenene vises forskjellige biler; helt fra 
1920-årenes først Citroën-modell, gjennom 
30- og 40-årene med ”gangsterbilen” Traction 
Avant og 2CV (1948), til den optimistiske 
etterkrigstiden, og til 1955 da nyvinningen 
DS kom. Du vandrer videre, gjennom avsnitt 
med berøringsaktive PC-skjermer som brukes 
av skoleklasser, ned til en annen nyvinning – 
luksusmodellen C6. Og til det nye konseptet 
C4 Picasso.  Så kommer du til C-Crosser og får 
deretter se konseptet C-Metisse som først ble 
presentert på bilutstillingen i Paris i 2006.

Moderne scenografi
I Andrés ånd, mener dagens konsernledelse 
at merket fortjener et kulturpreget utstill-

ingsvindu.  Det var her André selv startet sitt 
første store utstillingsrom i 1932, og som han 
i 1932 utvidet og forandret. Han bestemte at 
en enorm metallkonstruksjon skulle utgjøre 
fasaden, etter sigende inspirert av Eiffel-tår-
net, som ble bygd av 6000 tonn stål i 1889 og 
gjorde et uutslettelig inntrykk på André da han 
var 11 år gammel.
 Slik sett er dagens fasade et minne om 
den tiden da teknologien - ikke minst stålet - 
skulle vinne verden, og innholdet i bygningen 
er til minne om den optimistiske industrielle 
epoken. Samtidig skuer det fremover, noe man 
klart ser når man gransker særlig de nedre 
deler av utstillingen.

Komplisert konstruksjon
Arbeidet med reisingen av byggverket, det 

første nye på Champs-Elysées på 32 år - 
startet med rivingen av den gamle gården i 
mars 2004. Byggearbeidene skulle ikke skape 
problemer i trafikken i gaten og på fortauet. 
Derfor ble den store stålrammen bygd et annet 
sted og satt på plass i februar 2005. Glass-
monteringen var klar i mai 2006 og da bygget 
man interiøret.  
 Bygningen er helt frittstående og er for 
øvrig preget av høyteknologi: Man har måttet 
ta hensyn til overgangene mellom glass og stål 
– materialer som jo utvider seg ulikt i varme.  
Selve bygningen er 30 meter høy og 12 meter 
bred, de to ”chevrons” – doble vinkler - går 
11 meter til værs i en bredde på 3,5 meter. 
Fasaden består av 650 kvadratmeter glass. 
Glasset og stålkonstruksjonen veier til sammen 
hele 86 tonn.

BILNYTT
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Utstillingsvinduet til André Citroën anno 1927. Siden 
da har eiendommen vært i bilmerkets eie.

Citroëns generaldirektør Gilles Michel og PR-drektør 
Véronique Larrieu-Pelegry var stolte under åpningen.

En traction-modell fra 1939 er  den eldste modellen i 
åpningsutstillingen.

Selvsagt er det siste av fremtidskonsepter med; 
C-Metisse.

Arkitekt Manuelle Gautrand står bak C42, og er ellers kjent 
for alt fra teaterbygg til bomstasjoner for en motorvei. 

Himmelragenede i stål og glass. Hylle på hylle finner 
man spennende utstillingsetasjer.



19. desember 1994 ble bommen, som i 
nesten 50 år hadde stengt Landsstrasse 96 
ved landsbyen Zossen, åpnet. Dermed endte 
en hundreårig militarisering av området, som 
begynte som øvelsesområde for prøyssisk 
artilleri og endte med russisk tilbaketrekning 
fra tidligere Øst-Tyskland etter Jernteppets 
fall. Nå kan du legge ferieturen fra Tysklans 
hovedstad sydover langs veien og gjøre 
overraskende oppdagelser i området. Fortsatt 

står fareskiltene her. De advarer mot å forlate 
veibanen på grunn av udetonert sprengstoff, 
etterlatenskaper etter nazistenes Reichwehr 
og kommunistenes Røde Hær. Og andre spen-
nende etterlatenskaper finnes også.

Brukt av begge sider
I Wünsdorf nær Zossen, kunne landsbyen 
Maybach observeres fra luften. Men den 
fredelige idyllen var egentlig kamuflasje for 

bunkeranlegget som var hovedkvarteret for 
Hitlers generaler for å lede de tyske felttogene 
under 2. verdenskrig. Fra deler av de samme 
bunkeranleggene ledet sovjetiske generaler 
alle militære øvelser og operasjonsplaner for 
både konvensjonelle styrker og atomstyrker 
fra 1960 og frem til begynnelsen av 1990-
tallet. På markene rundt Zossen og Wünsdorf 
perfeksjonerte Wehrmacht blitzkrig-strategien 
før overfallet på Sovjetunionen i 1941. På 

En krigshistorisk vei
Av Bjarne Eikefjord

Landstrasse 96:

REISE

Inngangen til krigshovedkvarteret Maybach ligger fort-
satt i dag slik det gjorde da anlegget ble åpnet i 1939.

Kart og bilder dokumenterer hvordan bunkeranleggene 
opprinnelig var, hvordan husene så ut og hvor de var 
plassert. 

Taket fra ett av de ”husene” russerne forsøkte å 
sprenge rett etter 2. verdenskrig. Noen sprekker ble 
det jo alltids….
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Hvis du kjører fra Potsdamerplatz i Berlin mot sørøst langs 
Stresemannstrasse mot sørøst, kommer du etter hvert til den 
gamle, landlige Landsstrasse 96 – nå Bundesstrasse 96 - som 

ender i Dresden. I nærmere 50 år var Landsstrasse 96 sperret for 
folk flest halvannen mil utenfor bygrensen. I dag kan vi fortelle 

hvorfor og vise vår nære historie på en levende måte.



Tysk ingeniørkunst på det beste. ”Husene” var i realiteten gedigne bunkere med halvmeter tykke stålarmerte 
betongtak og vegger. De skjulte i virkeligheten selve nedgangen til de underjordiske bunkerne, slik den som 
kommer frem på bildet. Selv etter å ha blitt ”pakket” med sprengstoff og sprengt, er selve hovedstrukturen i 
mange av ”husene” fortsatt bevart. 

Tre etasjer under bakkenivå levde og arbeidet både 
tyske og senere russiske militære ledere i årevis. 

t.v. Nedgangen til den siste intakte bunkeren som 
russerne brukte helt frem til 1993 som kommando-
sentral for de russiske styrkene i Øst Europa. Her 
med russiskbygget sluse som skulle motstå både 
kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen.

”Det lille huset i skogen” er den andre inngang/utgang til sovjetarmeens underjordiske kommandobunker 
som de ”arvet” fra Wehrmacht og tok i bruk til egne formål i 1960.

de samme markene øvde den røde hærs 
panserbrigader på et strategisk over-
fall på Vest-Europa som heldigvis aldri 
fant sted. I dag er området erklært for 
militærfri sone, men etterlatenskapene 
finnes fortsatt. Og de forteller en historie 
mer omfattende og spennende enn noen 
historietime i skoleverket kan gjenskape. 

Tilgjengelig
En del av disse anleggene er nå 
tilgjengelige for besøkende. Inngangs-
porten til Maybach står den dag i dag slik 
den gjorde da anleggene ble tatt i bruk 
senhøsten 1939. Her har de altså passert forbi 
skilderhuset; generalene, feltmarskalkene og 
øvrige nazistiske koryfeer som forårsaket død 
og totale ødeleggelser for bare syv tiår siden.
 I skogen ligger restene etter 12 hus. 
I virkeligheten kamuflasje for selve de 
underjordiske bunkerne. ”Husene” så ut 
som tofamiliers hus, med pipe, vinduer og 
inngangsdører. Men ingen har noen gang 
bodd her eller kunnet bo her. For husene var i 
seg selv bunkere. Med vegger og tak i armert 
betong, tykt nok til å tåle det meste av de 
bomber som var ”på moten” da de ble bygd. 
 Hele det tyske hovedkvarteret var altså 
kamuflert som beboelseshus anlagt rundt et 
”gatetun” med veier, parkeringsplasser og 
grønne plener rundt. Selve kommando-
sentralene lå under bakken, tre etasjer under 
et dekke av tre meter tykk, stålforsterket 
betong. De respektive ”husene” fungerte bare 
som innganger til de underjordiske gangene. 
Og kamuflasjen virket. Ikke en gang fant 
allierte bombeflyvere på å slippe sine bomber 
på et så vakkert, fredelig mål som ”lands-
byen” Maybach viste seg frem sett fra luften. 
Selv om den allierte militære ledelsen faktisk 
visste hvor hovedkvarteret lå.

Harde tak
Nå er det ikke sikkert at et bombeangrep ville 
virket likevel. For som en del av Potsdam-
avtalen mellom de allierte sommeren 1945, 
skulle anleggende sprenges vekk. Dette lovet 
russerne at de skulle gjøre. Et par år etter 
krigen, samlet sovjetarmeen det spreng-

stoff de kunne få tak i fra tidligere tyske 
krigslagre. Husene ble fylt med sprengstoff. 
Luntene ble tent. Smellene var imponerende, 
men resultatene var magre. For mange av 
”husene” deiset omtrent intakte i bakken 
etter at vegger og bærebjelker var sprengt ut. 
Og der ligger de den dag i dag og viser hva 
tysk ingeniørkunst med stål og betong kunne 
utrette.

Luringer
Men russerne hadde ikke vært russere om de 
ikke forsøkte å lure de allierte, i hvert fall litt. 
For de fant en bunker som ikke var innteg-
net på de originale kartene som var fun-
net i det tyske krigsministeriet. I denne 
bunkeren fant de en komplett kommunika-
sjonssentral og elektronisk etterret-
ningssenter med det mest avanserte av 
tele- og data som var tilgjengelig den 
gangen. Dette utstyret tok de med seg 
til Sovjetunionen, uten å si noe til de 
øvrige allierte.
 Da den kalde krigen tilspisset 
seg, fant de like godt ut at de selv 
kunne ta i bruk den usprengte 
bunkeren, som de mente ville være 
noe nær atomvåpensikker. I 1960 
kom en av Stalins marskalker, 
Konjev, tilbake til Wünsdorf, og 
installerte seg og sin militære 
stab dypt under bakken i Hitlers 
tidligere hovedkvarter. Og der 
ble russerne frem til 1993, da 

de forlot anleggene uten å forsøke å sprenge 
dem.
 Slik har det seg at vi i dag kan bevege oss 
ned i de underjordiske katakombene som en 
gang huset tyske og sovjetiske strateger. En 
vandring gjennom de underjordiske lokalene, 
forteller en historie om krigskunst og mili-
tarisme, som fortsatt er en del av vår nære 
historie. Samtidig som man ikke kan unngå å 
bli imponert over soliditeten i det bygnings-
arbeide som ble utført av tyske ingeniører og 
fagarbeidere for 70 år siden. De er fortsatt 
den dag i dag knapt mulige å overgå.
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Caravanmessen NorVei 2007 på 
Lillestrøm bød på flere spen-
nende nyheter. Hva med for 
eksempel en vogn i to etasjer og 
balkong på taket? 

Ellers var hallene i Norges Varemesse vel-
fylte med det meste øyne og hjerte kan 
begjære. Det fantes knapt noe utstyr til 
bedret campingliv som ikke ble tilbudt. Men 
også organisasjoner og campingplasser har 
etter hvert begynt med stand. Blant annet 
var MA representert ved egen stand. En rekke 
campingplasser fra nær og fjerne tilbød også 
sine tjenester. 

Bygger i høyden
Svenske KABE har over noen år utviklet seg til 
å bli blant de mest nyskapende innen camping-
vogndesign. For noen år siden kom de med en 
laaaang vogn med hele 10 meter vognkasse 
og to inngangsdører. Til NorVei 2007 hadde 
de med seg en vogn med to etasjer og egen 
balkong på ”taket” av en slik 10 meter lang 
vogn. Å si at ekvipasjen vakte oppsikt, er 
neppe å ta for sterkt i. Høyt hevet kan du 
her nyte din grillmat over den gemene hop 
på campingplassen; om du da legger drøyt 
800 000 kr på bordet og har en trekkvogn 
som kan dra tre tonn eller noe slikt. I tillegg 

må du følge nøye med på høydeskiltene 
foran bruer og tunneler. Men med sine 4,47 
meter fra bakke til topprelling skal i teorien 
de fleste norske motorveier og riksveier være 
tilgjengelige for ekvipasjen.
 Nå er det neppe noen reisevogn KABE har 
hatt i tankene når de plasserte en ny bakende 
på toppen av sin Royal Hacienda, laget en 
indre trapp opp til toppetasjen og la en 
balkongplatting fremst på vogna, som rommer 
flere soverom, stor salong, kjøkken, bad og 
toalett i 1. etasje, samt en komplett salong 
med sovemulighet også i 2. etasje. Men vogna 
har faktisk hjul og kan godt kjøres, sa KABEs 
representanter på messa. De kunne ikke svare 
på om vogna ville komme i generell produksjon, 
men den fås på bestilling.

For fullt
Cabby er en av de andre nordiske camp-
ingvognprodusentene som etter noen års 
motvind nå ser ut til å komme for fullt. 
Der i gården er de også innovative, og 
har fra i år utstyrt sine vogner med anti-skli 
systemer, omtrent tilsvarende det vi kjenner 
som ESP fra biler. Systemet er utviklet av 
ALKO og er koblet opp mot bremsesystemet. 
Kort sagt er det en liten ”boks” med elek-
tronikk som tar over styringen av bremsene 
når det begynner å gå litt hardt for seg og 
bremse ned vogna på en normal måte slik at 
de store smellene kan unngås. Blir nok ikke 
lenge før dette blir standardutstyr på de fleste 
kjørevogner.

Luksuriøst
Dethleff er en tysk vognprodusent som satser 
på luksuriøse vogner. Til NorVei 2007 hadde 
de med seg blant annet en helt ny Exclusive 
Emotion V.I.P. til nærmere en halv million kro-
ner og utstyrt som et lite kontinentalt slott.
For hva skal vi si til skinnseter, eksklusive tre-
sorter, nydelig design og gjennomført kvalitet 
i alle detaljer? Dette er nok en vogn for de 
mest kresne og luksusorienterte og neppe en 
vogn man drar på heisatur til Sverige med. 

Stor satsning
Hobby er markedsleder både i Norge og i 
Europa. Men noen særlige nyheter hadde de 
ikke med seg bortsett fra en ny reisevogn 
under 5 meter. Utstyr og interiør var i år som 
i fjor med noe oppdaterte farger. Men Hobby 
lager godt utstyrte vogner til en rimelig pris. 
Og det er helt slutt på den tiden man kunne 
vitse om behovet for å alltid ha en skrutrekker 
innen rekkevidde om man kjørte med Hobby. 
Fabrikken er en av de yngre i Europa og har 
vokst seg store gjennom å tilby godt utstyrte 
og stadig mer solide vogner. 
 Adria er en annen produsent som satser 
mye i Norden. Fabrikken i Slovenia har 
gjennomgått en fullstendig omkalfatring de 
siste årene, og har hentet fram flere nye og 
spennende konsepter. De satser på å tilby 
vogner med ”nordisk” utstyr for oppvarming 
og ventilasjon, men vognene er ikke akkurat 
rimelige lenger. 

Stor, 
større 
og størst

Kabe Royal Hacienda Double er et monster av en campingvogn over to etasjer og 10 meter lengde. 
Nyhet for ”kongene av campingplassene”, selv om serieproduksjon ikke er planlagt.Av Bjarne Eikefjord

NorVei 2007:

CARAVAN

Cabby kommer fra i år med antiskli-systemer på 
understellet, i tillegg til en ny mellomklassevogn. Stil og eleganse i Dethleffs Exclusives sittegruppe.

MA hadde også i år egen stand på NorVei på Norges 
Varemesse i Lillestrøm.
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Uventet dramatisk. Slik kan man egentlig opp-
summere hele sesongen 2007. Utrolig nok, for 
da Michael Schumacher la opp for et år siden 
mistet Grand Prix-sporten sin store profil. 
Hvordan skulle man kunne oppleve nye høyder 
etter at en av tidenes største stjerner hadde 
gitt seg? Nettopp da dukket det opp en debu-
tant, som fra første stund var med i toppen. 
Ja, britiske Lewis Hamilton ikke bare blandet 
seg inn i kampen om løpsseire. 21-åringen 
tok rett og slett ledelsen i VM. En fantastisk 
prestasjon i verdens mest profesjonelle sport. 

Ufeilbarlig - nesten
Frem mot de to siste løpene av en sesong på 
totalt 17 løp hadde Hamilton vunnet fire løp 
med sin McLaren-Mercedes. Selv om finske 
Kimi Räikkönen hadde fem seire med sin 
Ferrari (spanjolen Fernando Alonso hadde fire 
seire med en McLaren-Mercedes og brasilian-
erens Felipe Massa tre førsteplasser for Ferrari) 
ledet Hamilton mesterskapet. Han hadde 
nemlig vist en utrolig evne til alltid å komme 
i mål. I sesongens ni første løp var han på 
seierspallen hver eneste gang! I det tiende 
havnet han på niendeplass og fikk ikke VM-
poeng, før han i de neste fem løpene fortsatte 
poengsamlingen med blant annet to triumfer. 
Da to løp gjensto hadde Hamilton et forsprang 
på 12 poeng til Alonso og 17 til Räikkönen. Å 
dømme etter erfaringene tidligere i sesongen 
trodde alle – i stor grad sikkert også Hamilton 

selv – at VM skulle avgjøres i 
hans favør allerede her. Men i 
et utrolig øyeblikk av skjebne-
svanger og sjelden feilvurdering 
skled unge Hamilton ut i en sakte 
sving inn i depotet. Han havnet i 
grusen og ble sittende fast! Med 
Räikkönen som vinner og Alonso 
på andreplass, var Hamiltons 
overlegne forsprang borte. Alle 
tre kunne bli mestere.

Spekulasjoner
Som nevnt vet ikke undertegnede 
hvordan det har gått. Ei heller 
skal det spekuleres i utfallet. Men 
spennende har det vært å følge 
2007-sesongen. Og dramatikken 
har ikke bare vært på banen.
På det personlige planet har 
rivaliseringen mellom Hamilton 
og Alonso i McLaren-teamet vært 
en kjærkommen såpeopera. To 
mesterførere i ett team gir ofte 
splid. Hamilton og Alonso har endt med å ikke 
være på talefot. Ute på banen gis det ikke 
kameratskap mellom lagkolleger. Sist vi så en 
slik drakamp var det Alain Prost og Ayrton 
Senna som kjempet om seire til det smalt. 
Også da i McLaren-biler.
 McLaren har også spilt en rolle i et annet 
drama bak kulissene. Ansatte i teamet ble 

beskyldt for spionasje ved å ha fått tilgang til 
dokumenter fra erkerivalen Ferrari. Skylden ble 
fastslått i det internasjonale bilsportforbundet 
FIA. Straffen var utestengning fra VM for kon-
struktører og en bot på 100 mill. dollar. Men 
Alonso og Hamilton fikk kjempe videre om VM.  
Selve avgjørelsen i VM ble kronen på verket i 
en utrolig sesong.

Hamilton har kommet til Formel 1 som et stjerneskudd.

Tre VM-rivaler: Hamilton (t.v), Alonso og Räikkönen.

Spenning til siste slutt
Når dette skrives er årets Formel 1-VM fortsatt mer 

spennende enn noen gang tidligere i sesongen. Bare 
ett løp gjenstår og kampen om tittelen står mellom 

tre førere! Men Motorføreren må i trykken før 
siste løp kjøres. Du – kjære leser – vet 

nok utfallet av en utrolig thriller når du 
leser dette. La oss likevel gjøre et 

tilbakeblikk sammen.

MOTOR

Formel 1:
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MOTORSPORT

Av H-E Hansen

Trafikkløp er MAs offisielle bilsportmesterskap. Årets NM-finale 
ble kjørt i Innvik i Sogn og Fjordane lørdag 22. september, med 
22 kvalifiserte deltakere fra store deler av landet på startstreken.

NM i Trafikkløp 2007:

Trafikkløp, også kalt bilsportens folkesport, er 
en konkurranseform tilpasset vanlige hverdags-
bilister. Her er det ikke snakk om spesialbygde 
biler, høye hastigheter og store kostnader. Det 
handler om trafikkunnskaper og ferdighetskjøring 
med egen bil – en løpsform som tar sikte på å 
bedre deltakernes kunnskaper, ferdigheter og 
trafikkforståelse. I løpet av sommeren er det 
avviklet lokale kvalifiseringsløp rundt om i landet, 
før finalistene møttes til finale i Innvik.

MAs konkurranse
Trafikkløp skal bidra til økt trafikksikkerhet 

gjennom den repetisjon og trening del-
takerne får, både i teoretisk trafikkunnskap og 
kjøreferdighet. Her er det om å gjøre kjenne 
sin trafikk-ABC – og å kunne mestre bilen. 
 Utfordringen for deltakere i Trafikkløp 
ligger altså i å være kjent med lover og regler, 
og samtidig beherske ferdighetskjøring med 
bil. Først og fremst er det om å gjøre å vite 
hvor bilen ”begynner og slutter”, og ikke 
minst hvor hjulene befinner seg. Dette kom-
mer godt med når man under veis i løpet skal 
inn til en av de mange postene med presisjons-
kjøring. Dessuten er det en fordel å være kjent 

Langs fjord og fjell



med kjøretøybestemmelser, skiltforskrifter og 
trafikkregler. Svarer du feil på teorioppgaver, 
eller ”misser” i en lukeparkering eller sving-
teknikk, blir det prikkbelastning. Det samme 
er selvsagt tilfelle om man bommer på den 
korrekte betegnelsen og betydningen av et 
trafikkskilt. 
 Trafikkløp arrangeres i et samarbeid 
mellom MA og Norges Bilsportforbund, og 
deltakere fra hele landet kjemper dermed 
om NM-medaljer og en offisiell NM-tittel.

Lange tradisjoner
Trafikkløpene har svært lange tradisjoner. Etter 
at MA (Motorførernes Avholdsforbund) ble 
stiftet i 1928, gikk det ikke mer enn 6 år før 
det første billøpet ble kjørt.
 I 1934 stilte ni biler til start i et såkalt 
”Humanitetsløp” på Notodden, også da med 
konkurranse om trafikkunnskaper og kjøreferdig-
heter. I tillegg ble deltakerne på den tiden 
satt på prøve i forhold til hjelpsomhet overfor 
medtrafikanter. Derav begrepet humanitetsløp. 
Etter hvert utviklet det hele seg til en lands-
omfattende aktivitet med stadig større ut-
bredelse og oppslutning. I toppåret 1961 ble 
det avviklet hele 113 løp rundt om i landet! 
Opptil 130 deltakere stilte til start i enkelte løp.
 Siden 70-tallet har opplegget i hoved-
sak vært det samme: Det kjøres en løype 
med innlagte prøver som er konsentrert om 
ferdighetskjøring og teoretiske kunnskaper. Fra 
1984 har Trafikkløpene vært arrangert i samar-
beide med Norges Bilsportforbund, noe som har 
gitt løpsserien offisiell NM-status. Medaljene 
det kjempes om i NM-finalen er med andre ord 
de samme gull- sølv- og bronsemedaljene som 
andre norske bilsportsutøvere konkurrerer om.

Rasutstatt strekning
Årets NM-finale hadde start og innkomst ved 

Innvik Fjordhotell. Herfra gikk løypa innover 
langs Nordfjord til Olden. Strekningen mellom 
de to tettstedene ble nevnt i varaordførerens 
åpningstale før NM-konkurransen, som en 
meget smal, rasutsatt og vanskelig strekning 
man lokalt føler det må skje en utbedring av 
fortest mulig. 
 Også denne gangen gikk altså NM-gullet 
til Ole Andreas Klungland fra Gyland. Klungland 
er selve gullgrossisten i NM, og sikret seg nå 
den 14. NM-tittelen i rekken! Grunnlaget ble 
lagt allerede på teoriprøven før selve løpet 
startet, hvor Klungland igjen leverte en impo-
nerende besvarelse. Med riktig svar på 47 av 
50 meget vanskelige trafikkspørsmål var han 
mer eller mindre i en klasse for seg. 
 Are Sagland fra Sandnes sikret seg 
sølvmedaljen, mens bronsen gikk til Egil 
Bjåstad fra Hareid. Beste kvinne ble Laila 
Kristin Bjåstad fra Hareid, som leverte en flott 
innsats. Bjåstad sikret seg samtidig Sparebank 1 
sin vandrepokal til odel og eie.

Ny klasse
Premien fra Viking Redningstjeneste til beste 
deltaker under 25 år gikk denne gangen til en 
deltaker i rekruttklassen, nemlig Anders Magne 
Bergset. Han er 17 år gammel, og har ennå 
ikke fått sertifikat! For første gang i trafikk-
løpets historie var det nemlig i år åpnet for at 
ungdommer fra 16 års alder som ennå ikke har 
fått sertifikat kan delta; forutsatt at de har 
L-merket på bilen og kvalifisert ledsager.
- Denne nye rekruttklassen er noe vi kommer 
til å satse på fremover, sier Knut Arild Lotterud 
i MA.
- Dagens ungdom blir som kjent framtidens 
trafikanter og bilister, og MA vil gjerne bidra 
til at disse får med seg større kunnskaper og 
bedre ferdigheter.

MOTORSPORT

Langs fjord og fjell
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ORGANISASJON

Gunstigere forsikringsordning for MA-medlemmer

Viking Redningstjeneste:  Ny eier. Samme gode tjenester.

–SpareBank 1 Forsikring:

SpareBank 1 Forsikring – en av MAs 
største samarbeidspartnere - har fornyet 
sitt kundefordelsprogram. Nå kan du som 
MA-medlem spare enda mer ved å samle 
forsikringene dine. 

Kjøper du skadeforsikringer i SpareBank 1 får du som 
MA-medlem automatisk 10 prosent rabatt. I tillegg til 
dette kan du oppnå inntil 25 prosent rabatt ved å bli 
helkunde. Dette er en av de gunstige fordelene ved det 
nye helkundeprogrammet, sier Hanne Birgitte Lundsett 
i SpareBank 1 Forsikring. Hun gir følgende opplys-
ninger om ordningen:

Det lønner seg å samle forsikringene i SpareBank 1 
Forsikring.
I tillegg til at du kan spare inntil 25 prosent på for-
sikringene (se figur) får du flere gode fordeler:
1. Etter fire år uten skader, får du dekket egenandelen  
 ved første skade med inntil 4000 kroner.
2. Du får tidsgaranti ved de fleste typer skadeoppgjør.  
 Det betyr at vi lover å gjøre opp skadene innen et visst tidspunkt,    
 og gir deg en dagssum om vi ikke klarer å holde det vi lover. 
3. Bli eKunde og forsikringsavtalen din vil alltid være tilgjengelig 
 på nett. 
4. Månedlig betaling med AvtaleGiro uten termintillegg.

Slik blir du helkunde
Har du tre eller flere forsikringer, hvor en er bil-, hjem- eller 
husforsikring, blir du helkunde.
Du må ha samlet alle forsikringene til ett forfall og ha samme 
betalingsmåte for forsikringene dine.

Her er noen av SpareBank 1 Forsikrings gode produkter:
Bilforsikring
- Med et topp bonussystem
• Du oppnår toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i   
 markedet
• Du slipper bonustap ved første skade etter kun tre skadefrie år med   
 75 prosent bonus.

Hjemforsikring
- Trygghetsgaranti
• Med Topp hjemforsikring er alt innboet du skaffer deg i løpet av året  
 automatisk med i forsikringen frem til hovedforfall.

Reiseforsikring 
- Verdens beste alarmsentral 
• Vår alarmtjeneste SOS er flere ganger kåret til verdens beste. For 
 deg betyr det at du er garantert hjelp og svar når du trenger det 
 – uansett hvor du er i verden.
- Avbestillingsforsikring er inkludert
• Reiseforsikring hos oss inkluderer avbestillingsforsikring

Ungdomsvennlig bilforsikring
SpareBank 1 Forsikring har en egen ungdomsavtale for bileiere under 
23 år. Unge bilførere betaler gjerne mer for forsikringen fordi de som 
gruppe utgjør en større risiko i trafikken. Dette tillegget settes inn på 
en høyrentekonto i SpareBank 1, og de unge førerne som kjører skade-
fritt i fem år, får så tilbakebetalt tillegget med renter.

Viking Redningstjeneste er kjøpt av det islandske selskapet Frumherji og den 
norske ledelsen. 
- Dermed har vi fått inn en industriell eier som vil satse langsiktig, sier Jørn 
Clausen, administrerende direktør i Viking. Clausen understreker at tjenestene 
og veihjelpen for MAs medlemmer blir som tidligere.
 Det vil si at de som har medlemskap, der veihjelp er inkludert, får to kost-
nadsfrie assistanser i året. Skulle du være riktig uheldig å få behov for hjelp 
flere ganger, vil det være en liten egenandel, som begynner på 100 kroner 
3. gang og 200 kroner for 4. redning.
 Viking Redningstjeneste AS vil fortsette å være et selvstendig selskap med 
dagens navn og logoen, som nylig ble endret. Førsteprioritet for Viking vil 
fortsatt være Norge og videre utvikling av tjenestene i det norske markedet.
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Motorførernes Avholdsforbund - MA

Bli med!

MAs arbeid
MA arbeider for å gi deg og alle andre trafikanter frihet fra risikoen 
det er å møte bilførere påvirket av alkohol, rusgifter eller medika-
menter. Som medlem av MA støtter du det arbeidet MA driver lokalt 
og sentralt for å redusere rusmiddelproblemene og bedre trafikk-
sikkerheten. Du hjelper MA med å øve et sterkest mulig press på 
myndighetene til å ta disse problemene på alvor.
 MA arbeider bredt innen trafikksikkerhet, og er en bilorganisasjon 
som arbeider med alt fra medlemsfordeler til vårt eget NM i bilsport; 
de såkalte Trafikkløpene. Vi arrangerer også kampanjer for tryggere 
trafikk  på flere områder, så som sikrere skoleveier og bruk av refleks. 
Og ungdommene har selvsagt sin egen organisasjon MA Ungdom.

Medlemskap og fordeler
Medlemskapet i MA gir deg i tillegg mange medlemsfordeler. Slår 
bilen seg vrang, kan du gjøre bruk av MAs autohjelp i samarbeid med 
Viking Redningstjeneste. Vi har tekniske og juridiske konsulenter, 
reisetjeneste og rabattavtaler med forskjellige selskaper.
 Gjør du bruk av alle medlemsfordelene som gode forsikringer, 
rabatt på drivstoff, rabatt på overnattinger og bilredning uten ekstra 
kostnader, kan du spare mye gjennom året. Når du melder deg inn som 
fullt medlem får du MAs kartbok over Norden. Hver annen måned får 
du medlemsbladet Motorføreren med artikler om alt fra biler og reiser 
til trafikksikkerhet og arbeidet for rusfri trafikk.

Verv et medlem / Bli medlem
Med flere medlemmer vil MA stå sterkere i sitt viktige arbeid. Meld deg 
inn, så får du samtidig med deg medlemsfordelene.
 Dersom du allerede er medlem av MA, har du antakelig flere i din 
omgangskrets som deler ditt engasjement for det viktige trafikksikkerhet-
sarbeidet MA driver. Verv en av disse da vel, og gjør MA sterkere og mer 
slagkraftig! Som belønning for innsatsen vil MA sende deg en vervepremie.

Om medlemskapet
MA-medlemskap finnes i forskjellige former:
-  Ordinært medlemskap inkl. Autohjelp og kartbok  660 kr
-  Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok  495 kr
-  Eldre medlemmer/funksjonshemmede medlemmer,
 Ungdomsmedlemskap (fra 26 – 29 år), inkl. Autohjelp
 og kartbok  495 kr
- Eldre medlemmer/funksjonshemmede medlemmer,
 Ungdomsmedlemskap (fra 26 – 29 år), uten Autohjelp
 og kartbok  330 kr
-  Familiemedlemmer (ektefelle/samboer)   200 kr
-  MA-støttemedlem  250 kr
-  MA-Ungdom Plussmedlemskap  400 kr
-  MA-Ungdom Basismedlemskap  100 kr

MA har i snart 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken med spesielt fokus på alkoholfri 
og rusfri trafikk. Organisasjonen har oppnådd anerkjennelse for sitt engasjement 
og viktige resultater ved blant annet å være en pådriver for lavere promillegrenser. 
I dag er også kampen mot narkotika og farlige medikamenter i trafikken viktig. 
MA har fokus på mennesket i trafikken!

#

Jeg ønsker å bli medlem i MA/MA-Ungdom 
og støtter dermed opp om MAs formål.

For verver         
Jeg har vervet ovennevnte som medlem til MA/MA-Ungdom. 

Navn og medlemsnummer: 

……………………………………….……………………….....

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:
 
 Førstehjelpspute 
 Refleksvest i str. S, M, L el. XL (sett ring rundt ønsket str.)
 Lommebok i skinn
 Belte, sort
 Belte, rød-brunt
 MAs jubileumsbok ”Underveis” -historien om Motorførernes Avholdsforbund 1928 - 2003   

Fyll ut kupongen og send den til:  
Motorførernes Avholdsforbund, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo, eller pr. Faks: 22 95 69 68.
www.ma-norge.no
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Førerfeil og høy fart er medvirkende til de fleste dødsulykkene i 
trafikken. På tredjeplass kommer rus. Dette viser Statens vegvesens 
ulykkeanalyser som nå er offentliggjort. Etter 2005 blir nå alle døds-
ulykker gransket for å gjøre en dybdeanalyse av hva som har skjedd. 
De første par årene med dybdeanalyser av dødsulykker avdekket at 
blant annet rus er et større problem enn det som blir funnet gjennom 
tidligere undersøkelser. I 2006 mistet 242 personer livet, fordelt på 
226 veitrafikkulykker. 40 (18 %) av disse kan knyttes til rus. 

Ulykkesanalyser for 2006:

Manglende dyktighet
Ulike former for manglende førerdyktighet har 
vært den vanligste faktoren når årsakene til 
dødsulykkene skal forklares. I hele 75 % av alle 
dødsulykkene i 2006 er det registrert mang-
lende førerdyktighet.
- Det vil si at det har vært feil ved hvordan 
kjøretøyet har blitt styrt, manglende informa-
sjonsinnhenting, feilvurderinger, manglende 
kjøreerfaring, overdreven tro på egen dyktighet 
eller kjøring uten å ha førerkort, sier Finn 
Harald Amundsen, som leder trafikksikkerhets-
arbeidet i Statens vegvesen.
 Manglende bruk av sikkerhetsutstyr er 
også påfallende. Hele 41 % av de omkomne 

i bil brukte ikke bilbelte, mens 75 % av de 
omkomne på sykkel ikke brukte hjelm.
 Halvparten av de 242 trafikkdrepte hadde 
for høy fart etter forholdene og/eller i forhold 

til fartsgrensen. Høy fart har vært den mest 
vanlige medvirkende årsaken til dødsulykkene.

Rus: Neppe bedring
Rus er også medvirkende til å skape døds-
ulykker. For 40 av dødsulykkene i 2006, altså 
18 %, var rus en medvirkende årsak. Rus-
relaterte ulykker utmerker seg ved at flere 
årsakssammenhenger spiller inn, blant annet 
høy fart og manglende bruk av sikkerhetsutstyr.
 Andelen av disse ulykkene betegnes å være 
på et nivå tilsvarende det som ble funnet i 
2005. I tallene for 2005 ble det riktignok påvist 
at 25 % av ulykkene var relatert til rus. Men 
det er dessverre ingen grunn til å tro at dette 
reflekterer en bedring i realiteten. Amundsen 
sier at andelen ulykker med rus som årsak, er 
det av tallene i undersøkelsen man må knyt-
ter størst usikkerhet til. Idet det ikke er noen 
rutine for blodprøve for å påvise promille, er 
påvisning av rus som medvirkende årsak basert 
på observasjoner, som kan være meget usikre. 
Det er langt mer entydig om føreren f. eks ikke 
brukte bilbelte eller kjørte for fort. Derfor er det 
dessverre ingen grunn til å trekke slutningen at 
det er en bedring når det gjeller fyllekjøring.
 Rapporten kommer med forslag til tiltak, 
og på rusområdet foreslås politikontroll av 
bilførers promille/bruk av rusmidler. 
- Trøtthet har også vært en medvirkende årsak 

til mange ulykker – 18 %. Trøtthet forekommer 
alene, eller sammen med andre medvirkende 
årsaker som sykdom og rus. Trøtthetsulykker 
øker i forhold til 2005, sier Amundsen.

Veimangler
Det er ikke bare førerfeil og mangler på 
bilen som Statens vegvesens ulykkesanalyser 
avdekker. Forhold til vei og veimiljø har med-
virket til 37 % av dødsulykkene. Dette gjelder 
spesielt veidekke og føreforhold, samt mang-
lende skilting, veigeometri og sikthindringer.
- Ved å få bedre kunnskap om årsaker, blir det 
lettere å prioritere hva vi bør bruke ressursene 
på, sier Amundsen.

Rus dreper mange
Av H-E Hansen

Dødsulykker i 2006: 226 
Antall døde: 242
Møteulykker: 91 
Utforkjøringsulykker: 69 
Fotgjengerulykker: 36 
Kryssulykker: 19 
Ulykker med kjøretøy i samme retning: 4 
Andre ulykker: 10 

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sammen med 
Finn Harald Amundsen i Statens Vegvesen t.h. 
og Leif N. Olsen i ATL.

- Hvis man bare unngår en eneste alvorlig 
trafikkulykke, er hele prosjektet og opplaget 
på 40 000 spart inn, sa direktør Leif N. Olsen i 
ATL, da han overrakte det første eksemplaret til 
samferdselsministeren.

Det informative heftet på drøyt 100 sider er en 
nyttig gjennomgang av ulike trafikksikkerhet-
stemaer. Utgivelsen er støttet av Samferdsels-
departementet og med faglig bidrag fra Veg-
direktoratet, og det vil bli delt ut gratis.

ATL med trafikksikkerhetsguide
Samtidig med presentasjonen av rapporten om ulykkesanalysen 
lanserte ATL – Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund – sin nye, 
lille bok ”Trafikant ABCen – en trafikksikkerhetsguide”.

Medvirkende årsaker 
til dødsulykker i 2006   

Manglende førerdyktighet 75 % 
Fartsnivå 49 % 
Rus 18 % 
Trøtthet 18 % 
Manglende synlighet 16 % 
Vanskelige føreforhold 16 % 
Feil/mangler med dekk/hjul 12 % 
Dårlig skilting 11 % 
Sikthindring 11 % 
Sykdom 8 % 
Selvvalgt ulykke 8 % 
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Det kom inn totalt 985 svar om rus i trafikken, 
fart og bilbruk, som gir et grunnlag for å 
danne seg et bilde av kunnskapene blant folk. 
”Under-søkelsen” pretenderer ikke å være 
statistisk representativ eller på annen måte 
fylle vitenskapelige krav til en undersøkelse. 
Likevel mener vi at den gir oss bra informasjon 
om kunnskapsnivå og holdninger til de temaene 
som blir tatt opp.

Resultatene
Resultatene etter årets aksjon gir oss følgende 
opplysninger:
Temaet rus- og medikamentbruk viser at vel 
halvparten av både kvinner og menn har kunn-
skap om svekket kjøreferdighet på inntil 25 % 
ved små konsentrasjoner av alkohol i blodet (0, 
2 promille). Rundt halvparten vet også at 4 av 
10 drepte i singelulykker er påvirket av alkohol 
og andre rusgifter. Og det er oppløftende er det 
at så å si alle - 95 % - vet hva alkolås er!

Når det gjelder fart og skadeomfang ved brå-
stopp tyder svarene på at man i for liten grad 
har nok kunnskap om konsekvensene. Særlig 
tankevekkende er det at knapt 1/3 er klar over 
at sjansen for å overleve ved frontkollisjon i 70 
km/t, forutsetter en bil med høyt sikkerhetsnivå.
Ved aksjonen i 2007 var det ønskelig å syn-
liggjøre MAs miljøprofil. Vi utfordret derfor 
dem som ble spurt om å reflektere rundt sitt 
miljøbidrag som bilister. Omtrent. 2 av 3 sier 
at de vil endre sitt reisemønster; bruke mer 
kollektive framkomstmidler og sykkel samt å 
redusere på bruk av bil til fritidsbruk. Når vi 
vet at mange av de som svarte bor i land-
distrikt, er det ikke overraskende at 1 av 3 
ikke vil endre sitt reisemønster.
 Når det gjelder endring av bilbruk blir det 
enda tydeligere at miljøbudskapet har slått 
rot. Bidraget er for de fleste i form av anskaf-
felse av mer miljøvennlige biler, alternativt 
drivstoff og mer økonomisk kjøring. Det blir 

interessant å se om noe av dette slår ut i 
praksis, for eksempel ved de fartsmålinger 
som Vegvesenet gjennomfører.

Aksjon Møteplass 2007

Aksjon Møteplass 2007 ga nesten 1000 besvarelser på 
trafikkspørsmål.

Aksjon Møteplass er den årvisse aksjonen, der MA-avdelinger over hele landet er ute og møter trafikanter. 
Her kan man få en dialog om trafikksikkerhet, og som vanlig ble de som kom innom bedt om å svare på 
en del spørsmål om aktuelle temaer. 

Av Ivar Lad / H-E Hansen



Det er det lille stedet Tylösand utenfor 
Halmstad, som i et halvt århundre har vært 
møtestedet. I 1957 begynte det som et internt 
trafikksikkerhetskurs for MHF – Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund. Etter hvert har det blitt 
et seminar med et omfattende program, bred 
deltakelse og stor betydning, ikke bare med 
henblikk på en alkoholfri trafikk, men også med 
et bredt trafikksikkerhetsperspektiv. 
 
Vidt perspektiv
Årets tema var ”Changing Lanes – Global road 
safety from a public health and environmental 
perspective” – altså “endrete retninger; global 

trafikksikkerhet sett fra et helse- og miljø-
perspektiv”. Seminaret hadde et bredt per-
spektiv på trafikksikkerhet og foredragene 
spendte innen områdene miljø- og folkehelse-
perspektiv. Og selvsagt spilte kampen mot 
promillekjøring en viktig rolle på listen over de 
viktigste faktorene som spiller inn på veien mot 
”Null-visjonen” om dødsulykker og alvorlige 
skader i trafikken.
 Foredrag og debatter belyste i løpet av tre 
dager mange sider ved kampen mot trafikk-
døden, som krever 1,5 millioner ofre hvert år 
på verdensbasis. Det tilsvarer et antall som om 
4000 fulle jumbojetfly skulle ha forulykket, 

altså 11 hver eneste dag! Samtidig er det ikke 
til å komme forbi hvor viktig veitrafikk og 
veitransport er i det moderne samfunnet. Det 
er en forutsetning for industriell og økonomisk 
utvikling.

Tylösand-erklæringen
Trafikksikkerhet er en menneskerett! Dette er 
mottoet for Tylösand-erklæringen, som ble 
sendt ut fra seminaret i år. Den legger vekt på 
at det er en menneskerett å kunne ferdes trygt 
i trafikken. Erklæringen ble underskrevet av 
seminardeltakerne og vedtatt som et doku-
ment man ønsker skal bli lagt merke til på linje 
med andre menneskerettighetsdokumenter som 
har fått global betydning; trafikksikkerhetens 
Magna Carta!
 Det bygger på fem grunnleggende artik-
ler for den retten enhver har til sikkerhet i 
trafikken; menneskers grunnleggende rettig-
heter til en sikker trafikk og at de skal beskyttes 
fra tap av liv og helse forårsaket av veitrafikken. 
Rettighetene hviler på antakelsen om at ingen 
trafikant vil skade seg selv eller noen andre, 
uansett hvilken grunn de har for å ferdes på 
veier og gater.

Mangesidig bakgrunn
Bakgrunnsdokumentet til erklæringen sier 

Også scootere kan nå få montert alkolås for å 
sikre promillefri kjøring.

Leverandører av trafikksikkerhetsutstyr var 
tilstede, blant annet med alkolås.

Trafikkens menneskerettigheter
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MAs svenske søsterorganisa-
sjon MHF står bak Nordens 
største trafikksikkerhets-
konferanse; Tylösand-
seminaret. Dette er en viktig 
møteplass for et bredere inter-
nasjonalt trafikksikkerhets-
arbeid. Seminaret feiret i 
år 50-årsjubileum med 580 
deltakere fra rundt 20 land! 
Herfra ble ”trafikkens 
menneskerettighets-
erklæring” sendt ut.

Av H-E Hansen
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Tylösand-seminaret:



at man mener trafikksikkerhet handler om å 
redusere helsekonsekvensene av bilulykker. Her 
gås det inn på forskjellige områder innen vei-
transportsystemet, men manes til et helhetssyn.
Bilførerne har en rekke forpliktelser, som skal 
være kjent for dem alle, selv uten at de over-
våkes.
 Det konstateres at veitransportsystemet 
ikke er sikkert, selv om trafikantene bruker 
systemet etter beste evne og på en ansvarsfull 
måte. Tvert imot er veitransportsystemet et av 
de farligste miljøene, som mennesker må bruke 
til daglig.
 Det moderne samfunnet har behov for 
transport. Både transport og sikkerhet er 
fundamentale rettigheter for enhver trafikant. 
Samtidig ønsker man å løse konflikten mellom 
kravet om mobilitet og sikkerhet. Det er viktig 
å ta hensyn til de mest utsatte trafikantene. 
De som har ansvar for trafikksikkerhet må gjøre 
bevisste avveininger mellom sikkerhet og andre 
mål.
 Det er likevel ikke noen grunnleggende 
motsetning mellom sikkerhet og miljømessige, 
økonomiske eller sosiale kvaliteter. Men vei-
transportsystemet er en trussel mot alle disse, 
og kan undergrave det viktige bidraget systemet 
gir til samfunnet. Sikkerhet og god mobilitet 
forutsetter evnen til å reagere på alle negative 
konsekvenser av veitrafikk, for eksempel person-
skader og miljømessige trusler.

Kollektivt ansvar
De fleste trafikkmiljøer er ikke utformet for å 
beskytte trafikanten. Likevel er den vanligste 

reaksjonen på en personskade, at trafikanten får 
skylden. Innen veitrafikk finnes ikke den samme 
almenne oppfatningen om kollektivt ansvar 
for sikker utforming og vedlikehold av infra-
strukturen, som i luft-, sjø- og jernbanetrafikk. 
Trafikanter har rett til å vite at dette kollektive 
ansvaret bæres av myndigheter for veier, lov-
givning, overvåkning og helse.
 Alle trafikanter må kunne ha tillit til andre 
trafikanter og veitransportsystemet, trafikantene 

må informeres om risiko og sikkerhetsnivå på 
varer og tjenester, både fra industrien selv og 
myndighetene, som for eksempel hvor sikker en 
bil er – også for fotgjengerne.
 Sikkerhetsnivået i trafikken er langt fra så 
bra som i andre vanlige, daglige aktiviteter. 
Alle aktører i veitransportsystemet må derfor 
arbeide systematisk for forbedringer, der målet 
er å oppnå en sikkerhet som kan sammenlignes 
med andre aktiviteter. Og barn har krav på 
særskilte rettigheter. Siden de ikke kan anses 
som ansvarsfulle trafikanter, må de kunne stole 
på de voksne og samfunnet.

De fem artiklene
1. Alle har rett til å bruke gater og veier 
uten å risikere liv og helse.
2. Alle har rett till sikker og holdbar 
mobilitet – sikkerhet og holdbarhet skal 
komplettere hverandre.
3. Alle har rett til å anvende veitransport-
systemet uten å risikere at man ubevisst 
utsetter andre for fare.
4. Alle har rett till informasjon om sikker-
hetsproblemer og sikkerhetsnivået på alle 
komponenter, produkter, tiltak og tjenester i 
veitransportsystemet.
5. Alle har rett til å forvente seg et syste-
matiskt og kontinuerlig forbedringsarbeid; 
alle ansvarlige i veitransportsystemet har 
en plikt til å foreta korrigerende tiltak når 
mangler i sikkerheten, som kan utbedres, 
blir oppdaget. 

Fra MA var Brit T. Fjell, Svein Iversen og Terje Tørring blant underskriverne av det viktige dokumentet. 
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Trafikkens menneskerettigheter
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MHFs direktør Tom Bjerver ledet i år tidenes største Tylösandseminar, og holdt et jubileumsforedrag om 
utviklingen av trafikksikkerhet gjennom 50 år.



Hvordan er det mulig 
for en frivillig or-
ganisasjon som MHF, 
som har rusfri trafikk, 
som sitt hovedmål 
å komme i en slik 
posisjon, ble mitt 
store spørsmål. Flinke 

folk, et stort engasjement og en egen evne til 
samarbeid må være en del av svaret. Kanskje 
passer det også myndighetene at en frivillig 
organisasjon med en tydelig og klar profil får 
en slik posisjon, da slipper offentlige aktører 
å kjempe om å være best i klassen? 
 Innleggene og debattantene i Tylösand 
bærer preg av å ligge helt i front av hva som 
skjer på dette området, både i Sverige og 

internasjonalt. Norge blir nevnt i en bisetning 
nå og da. Vi blir lillebror i dette selskapet – vi 
som gjerne tror vi er best. MHF passer hele 
tiden på at de har saker som blir satt på dag-
sorden, og som de er pådriver for. I mange år 
har de frontet alkolåssaken i Sverige og i EU.
 MA i Norge har gjennom alle år hentet 
mange ideer og mye inspirasjon fra denne 
konferansen. Også alkolåssaken som MA i dag 
fronter i Norge, er hentet herfra. Vi er heldig 
som har en så vital søsterorganisasjon så nært 
oss. I Norden lyser MHF som en klar ener når 
det gjelder det frivillige trafikksikkerhetsarbei-
det innen rus og trafikk. MA i Norge kommer 
på en god andreplass. 
 I Norge savner vi en slik arena som årlig 
kan samle alle aktører som er opptatt av å 

nå nullvisjonen om antall drepte og hardt 
skadene i trafikken. I Norge har vi vært for 
opptatt av egne revir og ikke på samme måten 
som i Sverige sett betydningen av samarbeid 
– av på den måten å opplyse hverandre og 
gjøre hverandre gode.  
 I april 2008 vil Trygg Trafikk i samarbeid 
med TrygVesta Forsikring, MA, Politidirektora-
tet, Vegdirektoratet, Sosial- og helsedirektora-
tet og Transportøkonomisk institutt arrangere 
en konferanse med tema ”Rus og trafikk” i 
et nasjonalt perspektiv. Kanskje kan det bli 
forløperen til en norsk Tylösandkonferanse? 
Forløperen til en god samling av aktører som 
arbeider for å realisere nullvisjonen. Vi har alt 
å tjene på å samle alle gode krefter. MA vil 
gjøre sitt til at det kan skje. 

Jeg hadde gleden over være deltaker på Tylösand konferansen. Konferansen er den store årlige møteplassen i Sverige til fremme for bedre 
trafikksikkerhet. Det er MAs søsterorganisasjon i Sverige, MHF, som har skapt denne møteplassen, som i år feiret sitt 50 års jubileum. Og for 
et jubileum! I år hadde konferansen et internasjonalt perspektiv, med deltakere fra mange EU-land, USA, Afrika, Asia. Til sammen nesten 
600 deltakere. 

TRAFIKK
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Et lysende eksempel på samarbeid

Av Svein Iversen, Forbundsleder i MA

MHF har skapt en internasjonal møteplass for 
bedre trafikksikkerhet.

Her tas hele spekteret av trafikkfarer opp – fra 
promille til viltpåkjørsler.

Tylösand på den svenske vestkysten danner en 
perfekt ramme om et viktig arbeid.



Bilutstillingen Bil 07 blir arrangert på Lillestrøm 
7.-11. november. Arrangørene legger opp til 
tidenes største bil-utstilling! Og MA skal også 
være på plass med egen stand med alkolås som et 
tema!
 
BIL 2007 vil være en bredt anlagt mønstring av nye biler med en rekke 
premierer, nyheter og visninger av konseptbiler.

Mye interessant
Totalt utstillingsareal er 31 000 m2 og 160 utstillere vil være å treffe. 
Samtlige bilimportører stiller opp med ca 40 bilmerker, så det blir 
større bredde enn noensinne. Ellers vil publikum møte utstillere innen 
mange sektorer; spesielle biler, rekvisita, verksteder og organisasjoner. 
Mange av bilimportørene har valgt å legge sine nylanseringer til bilut-
stillingen og totalt vil det være over 20 Norgespremierer på BIL 2007. 
I tillegg presenteres flere konseptbiler, slik at det bør være duket for 
en flott opplevelse for publikum. Og se etter MAs stand i hall B!
 Det er Bilimportørenes Landsforening som arrangerer Bil 07 i 
samarbeid med Norges Varemesse. Man tar sikte på 100 000 besøkende, 
og det legges opp til å avvikle den store trafikken ved hjelp av parkering 
forskjellige steder i Lillestrøm og gratis buss til selve messehallene. 
Publikum vil også bli oppfordret til å benytte tog til Lillestrøm 
stasjonen, som ligger et steinkast unna messeområdet. 

“Med bil inn i fremtiden” 
Med tittelen til årets bilutstilling, “Med bil inn i fremtiden”, ønsker 

arrangørene å løfte messen til å omhandle noe mer. Bil handler om 
mye mer enn motorytelser og kjøreegenskaper. Det vil således være 
stor fokus på teknologi, sikkerhet, design, veiutbygging, rekruttering 
og miljø. 
 Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil foreta åpningen og 
også holde et innlegg på åpningsseminaret, som omfatter temaer som 
transport og miljø, den globale bilindustrien, miljømessige krav og 
standarder, energi, bærekraft og veitransport. GRIP arrangerer et hel-
dagsseminar med fokus på miljø. Og Opplysningsrådet for Veitrafikken 
har i år valgt å legge sin årlige nasjonale veikonferanse til bilutstil-
lingen, med fokus på bærekraftig veitrafikk, veistandard og trafikk-
sikkerhet. Det vil også gjennomføres seminarer for et bredt publikum 
med fokus på rekruttering, teknologi og sikkerhet. 

Mer informasjon om messen finnes på www.messe.no/bil

BIL07:

Bilutstilling med MA til stede

Fem finalister var valgt ut til å konkurrere 
om tittelen og 250 000 kroner på Rudskogen 
Motor-senter i høst.

Varierte øvelser
Det ble en tøff konkurranse, der ingen sparte 
seg i i et bredt spekter av konkurranse. Ikke 
bare bilkjøring. Deltagerne kjørt både Seven 
Racing, en åpen og billig racerbil. De kjørte en 
løpsrigget Honda Ciciv på den store asfalt-
banen, og crosskart i terrenget. Men den 
fysiske formen skulle også testes. Derfor ble 
de unge deltakerne sendt ut på en terreng-
løype, der de både skulle sykle  Men de skulle 
også vise at de kan opptre offentlig, og har 

presentert seg selv for juryen og gjennomgikk 
et TV-intervju. 
 Det var ikke fritt for at det var en del nerver 
ute og gikk da Eyvind Brynildsen (19), Christian 
Krognes (17), Olav Opås (18), Pål Varhaug 
(16) og Kenneth Østvold (18) møttes til dyst i 
Norges mest prestisjefylte talentkonkurranse for 
unge bilsportsutøvere. De fem deltakerne hadde 
forberedt seg i en drøy måned, og her var det 
ingen som sparte seg. Det var imponerende å 
se hva disse unge, ambisiøse sportsmennene 
presterte – det var ingen jenter med i år.
 Og resultatet? Det er hemmelig inntil 
Bilsportforbundets stor premiebankett i slutten 
av november!

Bilsporttalentet 2007:

Bilsportstjerner dukker ikke 
opp fra det blå. Talenter må 
utvikles. Derfor har Norges 
Bilsportforbund startet et ut-

viklingsprogram for unge, fremtidige mestere. MA er en av organisa-
sjonene som støtter prosjektet.

Tøff konkurranse
Fem unge talenter konkurrerte om heder og en 
pengepremie.

Det ble kappkjørt med forskjellige racerbiler på 
både asfalt og grus.

Men fysikken må også være i orden for racer-
førere med store ambisjoner.

ORGANISASJON
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Bioetanol på mopedtanken?

REISER
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MA UNGDOM

Hilsen Per Igland
forbundsleder

LE
D
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Rogalands fylkesfinale i

Mandag 17. september ble den 21. fylkes-
finalen i sykling for 7. klassinger arrangert.  
    I år var vi på Finnøy, med base på 
ungdomssenteret Utsyn, der det møtte 
40 deltakere fra 19 kommuner.

Fylkesfinalen er siste ledd i sykkelopplæringen 
som Trygg Trafikk har i skolene. Trygg Trafikk 
og MA-Ungdom er sammen om arrangementet, 
men har også god hjelp av fylkestrafikksikker-
hetsutvalget, politiet og en utvalgt kommune 
hvert år.
     Deltakerne var gjennom teoriprøve, 
ferdighetsprøve og sykling ute i trafikken. 
De fikk dermed vist at de kan trafikkreglene, 
kan beherske sykkelen, og at de kan bruke 
trafikkreglene i praksis ute i trafikken.
     Vinneren av jenteklassen ble Vibeke 
Alvestad fra Kvitsøy kommune.  Morgan J. 
Steinberg fra Lund kommune tok førsteplas-
sen i gutteklassen. Premien deres ble ny 
sykkel. De tre neste plassene i hver klasse 
fekk pokal. Alle fikk med seg noe hjem.
     Det ble en fin dag der alle kunne nyte 
det gode været enten de var deltakere, 
postmannskaper, foreldre eller annet 
publikum.

10. klassinger fra Finnøy får siste instruksjon fra 
politiet før de skal ut som postmannskaper.

En av politimennene som hjalp til, deler ut her ut sykkel 
til vinneren av jenteklassen, Vibeke Alvestad fra Kvitsøy 
kommune. Bak står Trygg Trafikk sin fylkessekretær, Berit 
Enoksen, og ordfører i Finnøy, Jorunn Strand Vestbø.

Øystein H. Clementsen 
fra Klepp kommune 
blir her bedømt av Alf Magnar Slettebø 
og Mikal Skibstad.

Det skrives mye om miljø men relativt lite om bioetanol her til lands. 
Våre naboer i Sverige har etter hvert fått mange muligheter til å kjøre med bioetanol på tanken på 
sine biler, men hvordan vil det gå når man blander totaktsolje i bioetanolen? Jeg leste nettopp i det 
svenske bladet “Classic Motor” at vi nå kan kjøre mer miljøvennlig også med totaktsmotorer. Litt forar-
beid kreves, blant annet må totaktsolja tåle å blandes med etanol. Noen oljer tåler det, men ikke alle. 
Og forgasseren må ha større dyser. Altså i utgangspunktet ikke noe for dem som er redd for å ta i en 
skiftenøkkel, men vi som mekker selv kan greit klare å bli litt mer miljøvennlige. Ifølge reportasjen ble 
det ikke bare mer miljøvennlig, men eksosen luktet ikke så ille som med vanlig bensin. 
    Dere som kjører trial har jo nå noe å bruke vinteren til, nemlig å klargjøre sykkelen for bioetanol! 
Hvis dere vil gjennomføre slike planer, så sjekk for sikkerhets skyld med NMF om muligheten til å kjøre 
konkurranser med bioetanol.

For å kjøre med bioetanol på en moped beregnet for vanlig vei blir det litt mer omstendelig, siden dysene i forgas-
seren må være større. Det er mopeden i utgangspunktet ikke godkjent med, så her må vi og andre gjøre en jobb for 
at myndighetene skal få et mer miljøvennlig lovverk for mopeder og andre motoriserte tohjulinger.

Vinner av gutteklassen, Morgan J. Steinberg fra Lund 
kommune, får sin sykkel av ordfører i Finnøy, Jorunn 
Strand Vestbø.

syklingsykling
Av Jan Jensen, Ungdomsgruppa Cross, Vigrestad.
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MA UNGDOM

Nytt

På MA-Ungdoms kongress på Bø ble det 
valgt nytt styre. 

Det nye styret består av:
Veslemøy Sandvik (daglig leder), Solbjørg Ramsvik 
(nestleder), Irene Vassbakke (styremedlem), Per 
Igland (styreleder), Lars Hauger (varamedlem), 
Morten Hermansen (styremedlem), Hans Jakob 
Vassbakke (styremedlem). Ikke tilstede: 
Christopher Mørch Husby.

Husker du Malin som vi presenterte i Motorfør-
eren for noen måneder siden??
Etter 2 måneder med skadeavbrekk er Malin 
Kjernsli Ryen tilbake i storform! I løpet av fire 
NM-konkurranser har den talentfulle jenta vun-
net hele åtte heat, og er med det Norges beste 
motocross-kjører i sin klasse, MX 85 jenter. 
Malin sier at neste mål er å satse høyere sam-
men med guttene, og hun har et sterkt ønske 
om å kjøre større sykkel neste år. For å kunne 
det, må hun vokse, og bli 30-40 cm høyere enn 
det hun er i dag!  Siden sist har Malin byttet 
klubb og kjører nå for Kongsvinger. 

Har du lyst til å kjøre motocross eller vite 
mer om sporten? Ta kontakt med oss og vi 
kan hjelpe deg å finne en klubb i nærheten 
av der du bor! 

Norges bestebeste 
Motocross-kjører! styrestyre

Vinner av bilbeltekonkurranse 
engasjerer segengasjerer seg 

i MA-Ungdom 
Lars Hauger vant Statens vegvesens bilbelte-
konkurranse tidligere i år med en meget sterk 
reklamefilm som har blitt vist på flere kanaler 
de siste månedene. Lars har selv vært utsatt 
for en alvorlig bilulykke, og bidraget til 
konkurransen ble sendt inn mens han var 
på rehabilitering på Sunnaas. Lars kjørte 
uten bilbelte. Nå ønsker han å fortsette 
sitt engasjement innen trafikksikkerhet, og 
MA-Ungdom er veldig glade for at Lars har 
sagt ja til å sitte i vårt forbundstyre som 
varamedlem. Lars var også jurymedlem 
under finalen i Death Trip og skal være 
med å utvikle prosjektet videre. 

Bilbeltefilmen har ligget på topp på 
Dagens Næringslivs reklamebarometer 
og var best likt blant reklamefilmene 
på TV i sommer!

For å se filmen gå inn på 
www.vegvesen.no/bilbelte



MA-kryssord 5-2007

Navn:   Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2007:

Else Stave Myklebust, Volda
Arve Sundby, Biri
Kjell Iversen, Molde

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 30. november 2007 
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Heider til MA-veteran Av Olav Hole

Nytt år, nye muligheter
MA-lotteriet:

Jonas Eidhammer er tildelt MA 
si heidersmedalje i sølv for sin 
langvarige og betydelege innsats 
i Vestnes avdeling av MA. 

Eidhammer er den første i Vestnes avdeling 
av MA som får denne heidersmedaljen.
Det var noverande leiar for lokalavdelinga, 
Odd Nordeide som tildelte Eidhammer 
heidersmedaljen og diplomen under ei 
høgtideleg tilstelling på Frivilligheits-
sentralen. 
- For å få ein slik heider er det krav om at 
vedkommande skal ha hatt styreverv i MA i 
15 år.  Du har oppfylt dette kravet og meir 
enn det, sa Nordeide.
- Eidhammer har til saman vore med i styret for Vestnes avdeling av MA i 22 år.  Seks 
av desse åra har han vore leiar for avdelinga, og har i tillegg utført ein betydeleg 
innsats i andre styreverv. Til tider har han hatt to verv samtidig, og han har stilt opp 
både innan avdelinga og i utadretta verksemd for organisasjonen, sa Nordeide.

MA-lotteriet 2007/2008 har 
startet. Hovedgevinstene er 
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 godt bidrag til MAs arbeid. 
Prisen på skrapeloddene er 
fortsatt 30 kroner. Det er også 
mulig å abonnere månedlig på det antall 
lodd du selv ønsker. Faste loddabonnenter samler 
”poeng”, og opparbeider seg etter hvert muligheten 
for å velge gaver, uavhengig av gevinstene de vinner.
Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf 22 95 69 58 
eller på epost: line.hansen@ma-norge.no

Leiar i Vestnes avd. av MA, Odd Nordeide, 
overrekte MAs heidersmedalje i sølv til 
Jakob Eidhammer for hans mangeårige 
innsats for organisasjonen.



Spørsmålet ble i et åpent brev stilt 
til fylkestingspolitikerne i Nord-
Trøndelag. Avsender var Innherred 
avdeling ved Odd-Harald Bjørnøy. 

Spørsmålet var om de som ble valgt ville gå inn 
for at alle skolebusser i fylket i løpet av neste 
valgperiode blir utstyrt med alkolås.
 Videre fortsatte brevet,som også har fått 
pressedekning: Ca 6500 grunnskoleelever i 
Nord-Trøndelag har i dag tilbud om skoleskyss. 
Fylkeskommunen er ansvarlig for organiser-
inga av denne skoleskyssen. Kommunene og 
fylkeskommunen skal samarbeide om skys-
sopplegget. Foreldre og politikere er opptatt 
av sikkerheten for barna under den daglige 
transporten mellom hjem og skole. Dette har 
ført til at det nå monteres sikkerhetsseler i alle 
skolebusser i fylket.
 Rus var en medvirkende faktor i ca 25 % 
av dødsulykkene i veitrafikken i 2005. På en 
vanlig dag foretas det mellom 10 000 og 20 000 
kjøreturer av ruspåvirkede førere i Norge. 3 av 
10 trafikk-ofre er skadet på grunn av alkohol 
i trafikken. Behovet for tiltak for å redusere 
tallet på ulykker i trafikken, der alkoholbruk er 
medvirkende årsak er åpenbar.
 Mange transportselskap ser på alkolåsen 
som et kvalitetssikringsinstrument som er med 

på å forbedre selskapets goodwill. Foreldre som 
sender barn med skolebussene vil oppleve en 
øket trygghet for sine barn. Samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete ønsker alkolås i 
alle skolebusser og rutebusser. Det kom fram 
under et seminar på stortinget som MA med-
virket til 24. april i år.
 Vil dere som blir fylkestingspolitikere følge 
opp samferdselsministerens holdning og stille 
krav om alkolås i skolebussene ved fornying av 
avtaler om skoleskyss i neste fylkestingsperiode?

Positivt svar
MA-avdelingen fikk svar direkte fra Susanne 
Bratli, fylkesråd i samferdsel i Nord-Trøndelag:
Jeg mener alle trafikksikkerhetstiltak som kan 
bidra til å redusere ulykker er viktige å vurdere. 
Fylkesrådet har hele denne perioden hatt stort 
fokus på sikkerhet for skoleelever i buss. Der-
for har vi sørget for at alle fra skolestart 2004 
fikk sitteplass. Deretter har vi arbeidet målret-
tet mot at alle skal få setebelte. Vi har økt 
andelen setebelter fra litt over 10 % i 2004 til 
20 % i 2006, og nå nærmer det seg 40 %. Vi 
er i ferd med å inngå nye, langsiktige avtaler 
med de største selskapene for å sikre at det er 
setebelter i alle skolebusser fra skolestart 2009. 
For oss er dette et økonomisk løft og vi må ta 
ett skritt om gangen. Når vi har fått på plass 
setebeltene mener vi det vil være riktig av oss å 

gå videre og se på ytterligere tiltak for å bedre 
sikkerheten. Alkolås vil være et slikt tiltak.
I tillegg har vi en løpende dialog med sel-
skapene. I denne dialogen vil vi ta opp spørs-
målet om alkolås med selskapene.
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Alkolås i skolebussene?

MA-kalender 2008

MA følger opp suksessen fra i fjor og har nå 
utgitt en kalender for 2008.  Overskuddet fra 
salget av kalenderen, som omfatter forskjel-
lige billedmotiver for hver måned, vil gå til 
MA-prosjekter for trafikksikkerhet, som setter 
fokus på ”Mennesket i trafikken”.
 Kalenderen har allerede blitt tilbudt en 
del MA-medlemmer og andre kjøpere ved at 
de blir kontaktet pr telefon. Dette salget vil 
fortsette senere i høst. Prisen er 349 kroner.








