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Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

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

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Verv en        
venn NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2009
Medlemskap med autohjelp kr 690,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 515,-
Medlemskap uten autohjelp kr 525,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 350,-

GRATIS 

UT ÅRET!



Hittil i 2008 har 227 omkommet i trafikken, mot 195 i 
2007. Så langt er det ikke gitt noen god forklaring på 
hvorfor vi har fått denne utviklingen, etter at vi 
nå i flere år har hatt nedadgående ulykkestall. Men 
ulykkesutviklingen tydeliggjør behovet for å sette 
enda større ressurser inn i arbeidet for trafikksikker-
heten. Vi vet at i over 1/3 av ulykkene er alkohol 
involvert, og sannsynligvis er det her store mørketall. 
Disse ulykkene kan vi gjøre noe med. Alkolås vil være 
et av de viktigste tiltak for å få alkoholen bort fra 
veiene. Det haster. Hvor lenge skal vi vente på at 
myndighetene tar dette på alvor?

MAs viktigste oppgave er nå å være en sterk pådriver 
for at alkolås så fort som mulig kommer på plass i 
alle kjøretøyer. Vi må øve påtrykk på de politiske 
myndighetene, som igjen vil føre til press på bil-
produsentene, slik at en bil ikke selges uten at alkolås 
er en del av bilens sikkerhetsutstyr, som sikkerhets-
beltene har vært det i mange år.

I disse dager går det to brev ut fra MA. Et hvor vi 
utfordrer den enkelte partigruppe til å svare på 11 
spørsmål om hvordan de vil få alkoholen og annen rus 
bort fra veiene. Vi er spente på svarene. Samtidig går 
det et brev til landets kommuner, til foreldreutvalg på 
skolene, lokale samferdselsmyndigheter m.fl. Dette 
brevet fokuserer spesielt på kravet om alkolås i alle 
busser og kjøretøyer som frakter skolebarn. Vi må få 
kommunene til å stille seg bak krav om alkolås ved 
anbudsinnhenting og konsesjonstildeling for skole-
barnkjøring, og skape generell aksept for alkolås som 
et viktig trafikksikkerhetstiltak. 

Vi ser kommunene, foreldrene, skolene og aktører 
for øvrig med engasjement for å få ulykkestallene 
ned som viktige allianse- og samarbeidspartnere. MA 
inviterer til samarbeid. Det haster med å få alkolås på 
plass.

Terje Tørring
Direktør

Det haster

Hjelpende hender

lederMA- 
hjørnet
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Elektronikken i dagens biler er utrolig og blir stadig mer avansert. Etter 
sigende overgår den mange ganger de datakreftene som brakte Apollo til 
månelandinger for en mannsalder siden. 

Bilene våre har blant annet et økende antall systemer som skal hjelpe oss 
i en vanskelig situasjon. De blokkeringsfrie ABS-bremsene har eksistert 
lenge. Stabiliseringssystemer som skal passe på at du ikke spinner av veien 
finnes i mange utgaver. Bortsett fra at du kan få den ekle følelsen av å få 
forstillingen i fanget, hvis du bråbremser og ABSen virkelig hugger til, virker 
disse systemene nærmest umerkelig uten at du tenker på dem. De er usynlige 
hjelpere, men mon tro hvordan vi hadde klart oss uten.

Etter hvert er en ny type systemer på vei. De kan griper mer direkte og 
håndfast inn i kjøringen din i en kritisk situasjon. Så du virkelig merker det! 
I dette nummeret av Motorføreren er to nye bilmodeller med slike systemer 
omtalt. Den ene griper aktivt fatt i styringen og får deg inn i kjørefeltet hvis 
du er uoppmerksom. Den andre bremser av seg selv hvis du i lave hastigheter 
er i ferd med å kjøre inn i bilen foran. 

En rekke slike systemer som kan assistere i potensielle ulykkessituasjoner er 
utviklet. Flere kommer. Faktisk finnes det allerede forskningsprosjekter med 
biler som kan gjøre hele sjåførjobben selv. Bilprodusentene går likevel langsomt 
frem med å tilby de aktive hjelpesystemene på vanlige biler. For selv om tekno-
logien nesten ikke setter grenser for hva som er mulig, er det andre faktorer 
som spiller inn. Blant annet er det betenkeligheter om sjåførens ansvar og i 
hvilken grad man kan ta fra ham muligheten til å gjøre egne valg. Bilprodu-
sentene vil heller ikke komme i en situasjon, der forulykkete for eksempel stiller 
i en (amerikansk) rettssal med astronomisk erstatningskrav for en systemfeil.

Men på samme måte som at vi neppe vil klandre ABSen for at vi ikke klarte 
å bremse opp tidsnok, er det rettferdig å klandre den tilgjengelige, aktive 
førerassistansen hvis noe skjer. De er stort sett myntet på å rydde opp når du 
selv er uoppmerksom. Når de endelig tilbys på en bilmodell er systemene vel 
utprøvde. Og de må da være verd å ha med seg hvis du for eksempel bare en 
eneste gang unngår å kollidere med bilen foran i køen eller blir geleidet rett 
frem i kjørefeltet i stedet for inn i fronten av en motgående trailer.

Men fortsatt er ansvaret ditt!

Hans-Erik Hansen
Redaktør



I 1928 ble MA dannet av fremsynte menn. Bak 
disse sto nok like fremsynte kvinner, selv om 
de ikke var like synlige i de første årene. Siden 
den gangen har vi har spilt en viktig rolle i tra-
fikksikkerhetsarbeidet og vi har som intensjon 
å fortsette med det.
 Personlig har jeg vært med i snart 40 år 
og lagt ned mesteparten av mitt engasjement 
lokalt, noe jeg tror gjenspiler situasjonen til 
de fleste MAere både i tidligere tider og i dag. 
MA har primært vært en grasrotbevegelse i 
arbeidsform og vil aktivt arbeide for å beholde 
dette engasjementet ved siden av satsing på 
mer sentraltstyrte prosjekter.  

Hovedfokus
MAs hovedfokus har ikke vært bilen eller veien, 
selv om det er arenaen vi ferdes på. Fokus for 
MA har primært vært mennesket i trafikken, 
mennesket i bilen og mennesket i trafikkbildet 
på ulike måter. Den menneskelige adferden er 
årsak til de aller fleste av trafikkulykkene. Fart, 
uoppmerksomhet og rus er tre viktige stikkord. 
Trafikken er ingen arena for fri utfoldelse.
 MA har historisk hatt et særlig fokus på 
arbeidet for en rusfri trafikk og i den sammen-
heng kjempet for lavere promillegrenser. Vi har 
en del av æren for 0,5, som kom tidlig i Norge, 
og 0,2 som kom i 2001. Vi vil arbeide for å si-
kre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen 
for å møte medtrafikanter påvirket av alkohol, 
rusgifter eller farlige medikamenter. Det er 

vårt samfunnsoppdrag nummer en. Ingen liten 
ambisjon! Jeg er redd vi er sikret arbeid i nye 
80 år!!   
 MA var også tidlig på banen da andre rus-
midler begynte å vises i trafikkadferden, og har 
lenge krevd at det innføres formell nullgrense 
for narkotiske stoffer, og at politiet skal gis 
fullmakt til vilkårlig testing på slike stoffer. 
Her er vi utålmodig. 
 MA innførte alkolåsdebatten i Norge i 2003 
og har siden arbeidet for å øke kunnskapen 
om alkolås som virkemiddel i Trafikksikkerhets-
arbeidet. Vårt klare mål er at alkolås skal bli 
like selvsagt i bilene som bilbelte er i dag. Her 
har vi vedtatt en egen plan for hvordan det 

skal kunne skje. I kjølvannet av alkolås skimter 
vi kanskje en narkolås. MA vil være en pådriver 
for å ta i bruk ny teknologi når det påvisbart 
kan redusere antall ulykker. Fartssperrer og 
ferdsskriver kan også være aktuelle virkemidler. 

Etikk
I bunn av alt trafikksikkerhetsarbeid må det 
ligge en etikk. Enkelt formulert: ”Alle har en 
rett til å ferdes på gater og veier uten å risi-
kere liv og helse.” (som er 1. tese i Tyløsand-
erklæringen). Denne holdningen ligger bak 
nullvisjonen. Men det krever både en holdning 
og kontinuerlig handling for at antall drepte og 
hardt skadde skal kunne reduseres ytterligere. 

ORGANISASJON
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Kjære MA-venner. MA var 80 år 
26. oktober. Jeg er stolt over å 
kunne representere organisa-
sjonen i et jubileumsmodus: 
80 år som en folkebevegelse 
med mangfoldige aktiviteter for 
bedre trafikksikkerhet. Vi har en 
rik arv å mimre over, og en sterk 
tradisjon å fornye og videreføre 
i vårt videre arbeid med arbeids-
måter, organisering og den 
folkelige tilslutningen.

Jeg er stolt
MAs styreleder Svein Iversen:
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I dag stamper vi med å få ulykkestallene ytter-
ligere ned.
 MA ønsker en sterkere etikkdebatt. Det kan 
ikke aksepteres at så mange mennesker drepes 
og skades i trafikken. Hele tenkningen rundt 
trafikksikkerhet må gjennomgås og virkemidler 
må settes inn på et bredt felt. I behandlingen 
av Nasjonal Transportplan for 2010-2019 må 
dette synliggjøres enda klarere enn formule-
ringene som allerede ligger i planforslaget. For 
å løfte frem trafikksikkerhetsarbeidet krever 
MA at Stortinget må sette trafikksikkerhet på 
sin agenda gjennom en melding og knytte 
det til sitt budsjettarbeid. Trafikksikkerhet må 
prioriteres foran krav om økt fremkommelighet 
og bedre standard, på samme måte som for 
eksempel i flytrafikken. 
  MA har bak seg et landsmøte i Molde i juni 
som sto i jubileets tegn. Her kom alle utfor-
dringene tydelig frem og her ble kursen staket 
ut for videre satsning.

Holdningsarbeid
Det holdningsmessige arbeidet har vært viktig 
for MA. I jubileumsåret har vi blant annet to 
store prosjekter på dette området: KastMasken 
som er rettet mot ungdom, har gått i 12 år og 
er i år utvidet til å omfatte alle trinn i ung-
domsskolen. Det møter ungdommen på deres 
premisser og bruker dramatiske virkemidler for 
å få frem budskapet.  Death Trip, et nytt MA-
prosjekt, retter seg mot videregående skole og 
er en konkurranse som utfordrer ungdommene 
til å lage kampanjer mot rus. For øvrig driver 
vi mange typer aktiviteter og kampanjer lokalt 
og sentralt, som ville krevd for stor plass å 
omtale her. Jeg vil her bare peke på at mange 
avdelinger driver et omfattende arbeid og har 
et godt samarbeid med andre aktører innen 
trafikksikkerhet. 
 Vi har et nytt politisk program bygd på 
visjonen ”Rusfri trafikk og livsstil” konsen-
trert rundt fire hovedområder: Mennesket i 
trafikken/trygg og sikker trafikk, miljøansvar, 
forbrukerorientering og allianser og samarbeid. 
Etikkdimensjonen er også tydelig uttrykt i 
programmet.

Medlemsløft
Det ble også vedtatt en profileringsstrategi – 
som både går på navnet, et skjerpet saksfokus, 
arbeidsmåter og større tydelighet utad. Utad 
vil vi sterkere fokusere på samfunnsoppdraget, 
gjennom å markedsføre oss med ”MA – rusfri 
trafikk og livsstil”. I dette ligger både hoved-
oppgaven uttrykt og en tydelig holdning. Her 
tar vi med oss identiteten og hovedoppgaven 
gjennom 80 år, men uttrykker det i en litt 
mer moderne språkform. Disse organisatoriske 

grepene gjør vi som et ledd i en prosess, der 
vi ønsker å åpne MA mer mot omverden ved å 
gjøre terskelen bevisst lavere – i den tro at vi 
utgjør en viktig brikke i arbeidet for trafikk-
sikkerheten i Norge. Da handler det om å samle 
alle gode krefter til felles innsats. Vi ønsker 
også at det skal gi et medlemsløft.
 Flere av jubileumshilsningene under lands-
møtet understreket MAs rolle som pådriver 
og opinionsdanner.  Samtidig ble vi sterkt 
utfordret til synlighet og å få vårt budskap ut 
til folket, ikke bare brev til regjering, Storting 
og offentlige myndigheter ellers. Vær offen-
sive i samfunnsdebatten, var budskapet. Det 

er en utfordring vi ønsker å ta og mener å ha 
kommet et stykke på vei med allerede. MA er 
rimelig godt kjent i den voksne befolkningen, 
men vi har en stor utfordring i å nå de yngre 
generasjonene. Vi har troverdighet på temaet 
rus og trafikk. Den troverdigheten er viktig å 
bevare som plattform for ytterligere innsats. 
Og hvis vår utålmodighet til tider oppleves som 
irriterende i maktens korridorer, så har 
vi lykkes! 

Beste hilsener.
Svein Iversen
Styreleder MA
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Gratulerer med dagen!
ORGANISASJON

MAs 80-årsjubileum har blitt behørig markert og 
feiret i løpet av året. På selve stiftelsesdatoen 
– 26. oktober - ble det invitert til en markering 
med samarbeidspartnerne, myndigheter og kol-
leger innen trafikksikkerhetsarbeidet til stede.

Av H-E Hansen

Justisminister Knut Storberget var blant gratulantene. Han understreket 
den viktige rollen frivillige organisasjoner som MA har hatt og må ha i 
fremtiden.
- Vi må få frivilligheten og dem som kan målbære idealisme sterkere 
tilbake til politikken igjen, sa justisministeren, som oppfordrer MA til å 
være en offensiv pådriver overfor myndigheter og politikere i det videre, 
viktige arbeidet for trafikksikkerhet og en rusfri trafikk.

Mennesket i trafikken
- Jeg er stolt over å representere MA som har en rik 80-årig historie 
som en folkebevegelse med mangfoldige aktiviteter for bedre trafikk-
sikkerhet, sa MAs styreleder Svein Iversen i sitt innlegg.
 Iversen trakk opp hovedlinjene i så vel historien som det arbeidet 
MA har gjort. Og på en dag der en lang historie skulle feires, var blikket 
mest rettet fremover. MAs hovedfokus på mennesket i trafikken og trafi-
kantenes atferd ble poengtert som årsak til de aller fleste av trafikk-
ulykkene. Fart, uoppmerksomhet og rus er tre viktige stikkord.
- Vi vil arbeide for å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen 
for å møte medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter eller farlige 
medikamenter. fortsatte styrelederen.

God anledning
MA har nå også en ny profileringsstrategi, som både går på navnet, 
et skjerpet saksfokus, arbeidsmåter og større tydelighet utad.
- Utad vil vi sterkere fokusere på vårt viktige samfunnsoppdrag gjennom 
å markedsføre oss med navnet ”MA – rusfri trafikk og livsstil” Her tar vi 
med oss identiteten og hovedoppgaven gjennom 80 år, sa Iversen.
Dette gjøres som et ledd i en prosess, der MA ønsker å åpne seg mer 
mot omverden.
 Sammenkomsten var en passende anledning til også å vise frem den 
nye, grafiske profilen til MA. Direktør Terje Tørring presenterte bak-
grunnen og utformingen.
- Den visuelle profilen er sammen med navnet MAs ansikt utad, som 
kommuniserer hvem vi er og hva vi står for. Med dette skal MA vise 
både en fornyelse og videreføre tradisjonene, innledet Tørring.
 Det vises for øvrig til de neste sidene for nærmere omtale av logo 
og grafisk utforming.
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ORGANISASJON

Lykkeønskninger
Representanter for forskjellige organisasjoner, 
myndigheter og samarbeidspartnere kom med 
lykkeønskninger og hyggelige ord i forbin-
delse med jubileet.
 Leif N. Olsen fra ATL, og tidligere velkjent 
UP-sjef, har hatt mye med MA å gjøre opp 
gjennom årene. Han gratulerte MA og pekte 
på betydningen av arbeidet:
- MA har et klart dokumentert mål om rusfri 
trafikk, som jeg tror de ikke når på en stund. 
Men dere har mange med dere. For det er 
virkelig et mål man kan enes om.
 Anne-Karin Kolstad fra Actis mente at MA 
egentlig bare har ”varmet” opp i 80 år.
- Nå blir dere enda viktigere fremover. Få på 
plass alkolås og regelverket, samt en advarsel 
på alkoholholdige drikker, sa hun.
Johan Tore Solberg fra HSH pekte på at MA 
må være stolte.
- MA arbeider på et felt som er nærmest tabu, 
og har klart å få til reduserte promillegrenser. 
Jobb videre med det enkle og klare budskapet 
om en rusfri trafikk, fortsatte Solberg.
- Hvis vi ikke hadde blitt invitert hit for å 
feire MA, hadde vi blitt sure, spøkte Oddbjørn 
Mjølhus fra Politidirektoratet i sin gratula-
sjon.
- For MA er en viktig samarbeidspartner for 
Politiet. Vi har begge vært lenge i trafikk-
sikkerhetsarbeidet, sa Mjølhus som også om-

talte politiets arbeid med å kontrollere nesten 
1,8 millioner kjøretøy hvert år, blant annet på 
jakt etter ruspåvirkete sjåfører.
 Justisminister Knut Storberget berørte en 
rekke emner i sin tale. Som en helt spesiell 
”gebursdagsgave” hadde han med seg den 
nye kriminalomsorgsmeldingen ”Straff som 
virker”, der han tilegnet avsnittet ”Fengsel 
mot fyllekjøring?” til jubilanten.

Stor heder
Kari Sandberg fra Trygg Trafikk gratulerte 
også MA med dagen. Dette skjedde på en 
helt spesiell måte ved at MA og MAs direktør 
Terje Tørring ble tildelt Trygg Trafikks gullnål.
Gullnålen er en hedersbevisning som henger 
høyt innen norsk trafikksikkerhetsarbeid. 
Den tildeles personer, organisasjoner eller 
bedrifter som har gjort en stor innsats for 
trafikksikkerheten ved å ha arbeidet aktivt 
over lang tid og gjennomført tiltak av stor 
betydning for trafikksikkerheten. 
 Normalt deles Gullnålen ut på Trygg 
Trafikks landsmøte, men jubileumsmarkeringen 
ble benyttet spesielt til å hedre MA og 
Tørring. MA-direktøren var overrasket og stolt 
da han mottok nålen og et diplom. Han og 
MA tilhører en meget eksklusiv gruppe som 
har blitt hedret på denne måten.

MAs styreleder mottok mange gaver.Mange trafikksikkerhetsarbeidere i hyggelig lag.Geir Riise var ordstyrer og Leif N. Olsen gratulerte.

Jubileet ble kombinert med presentasjon av ny profil. 

Justisministeren i prat med gamle kjente fra MA.

Terje Tørring MA, mottok Trygg Trafikks Gullnål 
og diplom fra direktør Kari Sandberg.



En organisasjons logo er med på å skape 
identitet. Og til å markere den inn i tiden. 
Gjennom MAs 80-årige historie har logoen 
gjennomgått flere endringer. 

Tid for endring
Da nesten ti år hadde gått siden forrige 
endring, var tiden i år inne for forandringer. 
MA skal bli mer markant og synes mer. Da var 
det naturlig å se på logoen og resten av det 
grafiske uttrykket med nye øyne. Den visuelle 
profilen sammen med navnet er jo MAs ansikt 
utad, som kommuniserer hvem man er og hva 
man står for.

En videreføring
Strategien for å få en mer synlig og markant 

profil for MA vil få ekstra hjelp fra den nye 
logoen, som også vil virke som en fornyende 
ansporing innad i organisasjonen. Og sam-
tidig fortsetter den i samme tradisjon som de 
tidligere logoene.
 Med den visuelle profilen kan MA vise at 
organisasjonen følger med i tiden, samtidig 
med at medlemmene kan identifisere seg med 
organisasjonen og den visuelle profilen som 
både er ny og viderefører tradisjoner. For i 
utviklingen av ny logo har det vært flere hen-
syn å ta: Logoen skal videreføre MAs visuelle 
identitet, være moderne og fremtidsrettet, 
appellere både til ung og gammel, fungere i 
både store og små formater, kunne ses i både 
farger og sort/hvitt og ikke minst ha sitt 
særpreg.

Ny drakt 
til 80-års-
jubiléet

ORGANISASJON
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MA har jubileumsår. Samtidig 
fornyer MA sin profil, så vel når 
det gjelder å være tydelig i sitt 
budskap og i hvordan organisa-
sjonen fremstår rent visuelt. 
Blant annet har MA fått en 
ny logo. 

Av H-E Hansen

Symboler som utfyller, og som forsterker den visuelle identiteten, henter tematikk fra trafikkbildet
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Elementer
Flere utkast har blitt vurdert og designeren 
som kom med det beste utkastet var Jan 
Bernhard Loa fra byrået Allegro i Tønsberg. 
Loa kjenner for øvrig MA godt etter å ha 
arbeidet med den grafiske tilretteleggelsen 
av Motorføreren i flere år.
 Den nye MA-logoen inneholder elemen-
tene som har inngått i den forrige logoen. 
Men den har blitt gitt et endret formspråk.
- MA er 80 år og har en logo som er kjent 
for mange. Logoen har blitt modernisert 
ved flere anledninger i løpet av årene, men 
gjenkjenneligheten har blitt beholdt. Vi tror 
det er viktig å fortsette denne utviklingen, 
sier Loa.
- Elementene i logoen er de samme og gjen-

kjennelig når det gjelder hovedtrekkene 
i form, farger og elementer; sirkel med 
bokstavene MA, det røde og blå, samt den 
omsluttende kransen mot hvit bakgrunn. 
Samtidig mener vi det er riktig å ta skrittet 
til et mer moderne uttrykk. Linjene er gjort 
noe mykere og fargene har blitt litt justert.
 I arbeidet med profilen har Loa og 
Allegro også utarbeidet dekorelementer, 
en fargepallett og typografi som skal brukes 
i ulike sammenhenger på alt fra nettsider 
til brevark.

Inspirasjon
Logoen er tilført symbolverdier, der man kan 
fornemme det norske landskapet og hori-
sonten. Den er satt sammen av elementer 

som har hentet ideer og inspirasjon fra for 
eksempel det røde i en soloppgang som nå er 
å finne på toppen av logoen, det blå i havet 
eller blånende fjell som finnes nede, og en 
krans som av kornaks. 
 Bokstavene MA svinger seg som en lande-
vei over fjellet eller nede i en dal. Det hele 
kan være som en beskrivelse av ferdsel langs 
veien. Her står det enhver fritt til å la seg 
inspirere av formene.
 Til bruk i forskjellige sammenhenger 
er det skapt noen ”linjer” – tegninger som 
henspeiler på trafikksituasjoner og –sikker-
het, så som bil, syklist, fotgjenger og 
veiskilt. Her kan man også tenke seg flere 
muligheter etter hvert når ideene og behovet 
skulle oppstå.

Inspirasjon og resultat
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Hydrogenveien går rundt hele sørlandet.Man kobler om med en enkel knapp.Hydrogenbilen fra Mazda kan også kjøres på bensin.

Det dreier seg nærmere bestemt om en Mazda 
RX-8 Hydrogen RE, som ble overlevert til 
HyNor – Hydrogenveien i Norge. Dette er første 
gang en Mazda hydrogendreven bil har blitt 

levert for bruk på offentlig vei utenfor Japan. 

Foreløpig demonstrasjon
Hydrogenveien er et demonstrasjonsprosjekt, 

som har som mål å gjøre hydrogen kommersielt 
anvendelig. For hydrogen er et rent drivstoff 
som ikke skal gi annet enn energi, og med 
vann som eneste utslipp. Første mål er å bygge 
en infrastruktur av hydrogenstasjoner som gjør 
det mulig å kjøre fra Stavanger til Oslo. I dag 
finnes det to fyllestasjoner; i Stavanger og 
Porsgrunn. I mai neste år åpnes Hydrogenveien 
for fullt etter at også Oslo og Drammen har fått 
stasjoner, mens det i Kristiansand vil finnes en 
mobil hydrogenstasjon. Prosjektet er et sam-
arbeid mellom Statoil Hydro, miljøorganisa-
sjonen Zero, samt et halvt hundre andre be-
drifter og organisasjoner. Samt nå også Mazda.

Forskjellig bruk
Hydrogen er det vanligste grunnstoffet som 
finnes. Tre firedeler av massen i universet er 
hydrogen, men her på Jorden finnes den ikke 

TEMA

Med hydrogen på veien
Hydrogenveien har blitt en ny betegnelse som har dukket opp 
for hovedveien rundt Sørlandet mellom Stavanger og Oslo. Dette 
er ledd i et prosjekt rettet mot fremtidig bruk av hydrogen som 
miljøvennlig drivstoff for biler. Det er ikke mange kjøretøyer som 
foreløpig bruker denne strekningen for det den skal være god for. 
Inntil nå har et drøyt dusin Toyota Prius hybridbiler ”trafikkert” 
strekningen med stempelmotorer som forbrenner gassen. I høst 
kom en ny Mazda til Norge, som skal kjøres på hydrogen.

Av H-E Hansen
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Rotasjonsmotoren er mer anvendelig enn stempelmotoren.

Til nå har veien omfattet et par stasjoner og et dusin Toyotaer.Hydrogenveien går rundt hele sørlandet. I mai 2009 åpnes kjeden av hydrogenstasjoner.

Hynors mål er å kommersialisere bruken av drivstoffet.

så lett i sin naturlige form. Men hydrogen 
- som består av to hydrogenatomer og har 
betegnelsen H2 - kan produseres i form av for 
eksempel biogass fra organisk avfall eller fra 
forskjellige former for industri. Ellers vil 
elektrolyse spalte vann til hydrogen og 
oksygen. Hittil har man ikke hatt noen stor 
an-vendelse av den rene gassen som drivstoff.
 I mange år har det foregått utvikling av 
såkalte brenselceller, som er en slags små, 
elektriske kraftverk. Disse kan ha en størrelse 
som lett lar seg plassere i en bil. Brenselcellen 
produserer strøm ved at oksygen og hydrogen 
ledes inn på hver sin side av membraner. Gjen-
nom en kjemisk prosess der elektriske partikler 
fra gassatomene slippes gjennom membranene, 
skapes elektrisitet. Avfallsproduktet er kom-
binasjonen av H2 og 0 – altså vann! Siden 
luften i stor grad består av oksygen, behøver 
man bare å ha en tank hydrogen med seg for å 
holde prosessen i gang. 
 Utvikling av gode og rimelige brensel-
celler for vanlig bruk i biler har fortsatt en 
lang vei å gå, selv om noen få biler nå er like 
rundt hjørnet. Men Hydrogenveien ligger der. 
Hva kan man bruke hydrogenet til frem mot 
introduksjon av brenselcellebiler? Jo, hydrogen 
er meget lett antennelig og kan brukes i en 
for-brenningsmotor for å utnytte energien til 
drift av biler. En slik forbrenning av hydrogen 
gir en enkel kjemisk prosess, som også ved 
bruk av oksygen gir energi, samt rent vann. 
Forbrenningen gir i tillegg meget små mengder 
nitrogenoksid (NOx) som avfallsprodukt. Men 
CO2 blir det ikke noe av. Så forbrennings-
teknologi skal bygge bro frem mot brensel-
cellene.

Lang historie
Mazda RX-8 Hydrogen RE er et eksempel på 
Mazdas strategi om bærekraftig teknologi for 
biler. Denne setter fokus på å utvikle og tilby 
teknologi som fører til mindre påvirkning på 
miljøet, men som likevel tilbyr høy grad av 
kjøreglede og sikkerhet, opplyser produsenten. 
 Mazda bygde allerede i 1991 sin første 
hydrogendrevne rotasjonsmotor. For fire år 
siden begynte Mazda testkjøringer av RX-8 
Hydrogen RE på ordinære veier i hjemme-
markedet. Ved produksjonen av denne modellen 
benytter Mazda motordeler og produksjons-
anlegg som bilfabrikanten allerede innehar, 
og dette fører til at modellen kan bygges 

til en relativt lav 
tilleggskostnad. 
Med RX-8 Hydrogen 
RE, fortsetter Mazda 
sin utvikling og 
forbedring av hydro-
gendrevne rotasjons-
motorer. Mazda har 
allerede uttalt at man 
innen et par år ønsker 
å ha en masseprodu-
sert  hydrogenmodell 
for salg.  

Rotasjon
Mazda er den eneste bil-
produsent som masseproduserer 
RENESIS-rotasjonsmotorer. Motorens 
oppbygging gjør at den er spesielt 
velegnet for bruk av hydrogen. Det er relativt 
enkelt å bygge om en rotasjons-motor til å 
bruke hydrogen som drivstoff. Rotasjons-
motoren forbrenner også hydrogen bedre enn 
den vanlige stempelmotoren, som har problem 
med at hydrogen er meget lett-antennelig. 
Stempelmotorene krever spesiell konstruksjon 
for å kontrollere og avgrense forbrenningen til 
sylindrene. 
 I Japan er Mazda RX-8 Hydrogen RE levert 
med et såkalt ”dual-fuel” system, der bilen 
kan kjøres på både hydrogen og bensin. Ved å 
trykke på en bryter kan man enkelt gå over til 
bruk av hydrogen eller bensin dersom det er 
nødvendig på grunn av at hydrogen fylle-
stasjoner ikke er så utbredt ennå. Dersom 
bilen går tom for det ene drivstoffet skifter 
systemet automatisk over. I Norge vil bilen 
kun gå på hydrogen, men den vil ha en 
5-liters bensintank for nødstilfeller om man 
skulle gå tom for hydrogen. 

Leasingbiler
Siden 2006 har Mazda leaset ut et lite antall 
Mazda RX-8 Hydrogen RE til japanske foretak. 
Dette videreføres når Mazda neste år for første 
gang tar bilen utenfor hjemmemarkedet og 
starter leasing av RX-8 Hydroen RE i Norge 
gjennom avtalen med HyNor. De første leasing-
bilene kommer til landet i mai 2009. Det tas 
sikte på at inntil 30 Mazda RX-8 Hydrogen RE 
skal leveres til Hydrogenveien. Disse bilene 
vil leases ut til HyNor, og deretter videre til 
kunder i Norge.

TEMA
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Den nye utgaven av Fords småbil ser bra ut. 
I tillegg er den en fornøyelse å kjøre. Dette 
kommer til sin rett ved vårt første bekjentskap 
med den på svingete veier og autostradaer i 
Italia. I småbilenes hjemland gir den en god 
og innbydende opplevelse. Det er ikke bare 
navnet som indikerer en hyggestund med latinsk 
temperament.

Lang historie
Det hele begynte for 35 år siden. Tidlig på 
1970-tallet var det en økende etterspørsel etter 
småbiler i Europa. 
Oljekrisen i 1973 
satte ekstra fart i 
denne utviklingen. 
Ford hadde allerede 
sin Escort, men 
ønsket seg nå en 
modell som var min-
dre. Flere prototyper 
ble bygd. Det første 
eksemplaret fra selve 
masseproduksjonen 
kom i 1976, og siden 
har bilen kommet 
i flere oppgraderte versjoner.
32 år og 12 millioner biler etter debuten 
lanserer Ford nå en ny Fiesta-generasjon. Den 
4. i rekken. For et års tid siden ble den vist 
som konseptbilen Verve. Men det var likevel 
aldri spørsmål om noe annet enn å beholde den 
velkjente betegnelsen.

Global i bevegelse
Den ny Fiestaen er ikke en europeisk, men en 
global småbil. Modellen er utviklet av den 
europeiske Ford-organisasjonen og tilpasset 

smak og forventninger hos kunder i hele verdens 
store bilmarkeder; Nord-Amerika, Asia og Europa. 
Samtlige biler skal hete Ford Fiesta, selv om de 
på enkelte utseendemessige og tekniske områder 
er noe forskjellige på de ulike markedene for å 
være tilpasset lokale kjøreforhold og kunde-
preferanser.
 Ford har i de siste par årene satset stort - 
både i ord og gjerning - på sitt nye, overordnete 
design. Det er kalt ”kinetic design” og omfatter 
en filosofi om ”energi i bevegelse”. Fiesta er den 
første småbil fra Ford som er skapt ved hjelp 
av dette formspråket. Et kileformet karosseri og 
grafisk detaljering skal gi en følelse av at bilen 
beveger seg fremover selv når den står stille, 
forklares det.

Interiøret
Når nå den nye Fiesta kommer til Norge er det i 
første omgang med kun som 5-dørs kombikupé. 
Bilen har blitt 36 millimeter lavere, hvilket 
reduserer luftmotstanden og forbruket. Det er 
bedre plass inne i denne Fiesta-generasjonen 
enn i den foregående utgaven. Fiesta føles som 
en romslig bil med en fleksibel kupé man føler 
seg vel til rette i. Som sjåfør har man også fått 
forbedrete innstillingsmuligheter på setet og 
fireveis justering av rattet. 
 Modellen er for øvrig tildelt tyske test-
instituttet TÜVs offisielle segl for allergitestet 
interiør. Totalt er nå interiørene på ni av 
Fords personbilmodellserier sertifisert av TÜV. 
Gjennomgangen omfatter blant annet analyser 
av over 100 materialer og komponenter for å 
avdekke om de inneholder skadelige substanser 
eller har allergiutløsende potensial. Bilen er 
også utstyrt med filter som hindrer at allergi-
utløsende pollen kommer inn i kupeen. 

Utstyr og sikkerhet
Den nye Fiesta har flere egenskaper man normalt 
forbinder med større biler, så som elektronisk 
stabilitetskontroll og elektronisk nødbrems-
assistanse som standard. Videre er det mulig å få 
levert cruisekontroll, Ford EasyFuel-drivstoff-fylling 
uten tanklokk som gir sikkerhet mot feilfylling av 
drivstoff, samt nøkkelløs atkomst og start.
 Fords Intelligent Protection System er også 
tatt i bruk, der Fiestas bilbelter og passive 
sikkerhetsteknologier er koblet sammen i ett 
enkelt system. Bilen har fått kollisjonsputen 
for sjåførens knær av samme type som i Ford 
Mondeo.  Under utviklingen av bilen ble det 
dessuten lagt stor vekt på økt fotgjenger-
beskyttelse gjennom konstruksjons- og design-
løsninger, som for eksempel utformingen av 
panseret. 
 Fiesta tilbys med de to utstyrsvariantene 
Trend og Titanium. På Trend kan man velge 
mellom fire innredninger kombinert med en lang 
liste ekstrautstyr. Titanium er toppmodellen i 
Fiesta-serien og byr på et sterkere preg av 
hi-tech-kvalitet både i utseende og opplevelse.

Redusert forbruk
Redusert drivstofforbruk og CO2-utslipp har sam-
menheng med blant annet elektrisk servostyring 
og lav luftmotstand. Den har også blitt rundt 40 
kg lettere enn forgjengeren. Dette er med på å 
bidra til forbedret drivstofføkonomi og dermed 
lavere CO2-utslipp. 
 Motorprogrammet består av tre bensin-
motorer og to dieselmotorer. Duratec bensin-
motorene yter 60, 82 og 120 hk.  De to minste 
er 1,25-litersmotorer som bruker henholdsvis 
0,54 og 0,57 liter/mil ved blandet kjøring. 
120-hesteren er en ny Duratec Ti-VCT-motor 

Av H-E Hansen

En bevegelig Fiesta
Ford:ourer: 

Ford er inne i en periode med mange lanseringer av spennende modeller. Etter at 
nye utgaver av Mondeo og Focus har blitt lansert, har turen nå kommet for en ny 
versjon av småbilen Fiesta. Dermed har Fords “kinetic design”-filosofi om ”energi 
i bevegelse” også kommet til anvendelse på denne modellen.
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med et drivstofforbruk på 0,59 liter/mil og CO2-
utslipp på 139 g/km.
 De to Duratorq TDCi dieselmotorer er en 
1,4-litersmotor med 68 hk og en 1,6-litersmotor 
som yter 90 HK. Begge har et kombinert drivstoff-
forbruk på kun 0,42 liter/mil og CO2-utslipp på kun 
110 g/km. Girkassen er manuell og har fem trinn.
 En spesielt miljøsnill ECOnetic-modell blir 
også å få. Den har et spesielt lavt CO2-utslipp 
på så lite som 98 g/km og et forbruk på 0,37 
liter/mil. 

Spenstig
Selv med den minste motoren på 1,25 liter 

oppgis det at den nye modellen har 22 % 
bedre akselerasjon fra 0-100 km/t og 14 % 
bedre akselerasjon ved forbikjøringer takket 
være redusert vekt og forbedret kalibrering av 
drivlinjen.
 I det hele tatt er Fiesta en kvikk bil som 
gir en følelse av gode, tillitsfulle og mor-
somme kjøreegenskaper. Rett og slett med et 
sportslig tilsnitt som skinner gjennom på en 
ganske vanlig kjøretur. Som å oppleve den 
spenstige følelsen i steget når du setter på 
deg joggeskoene, selv om det bare er på vei 
rundt hjørnet til butikken. Prisen for den nye 
Fiestaen begynner på 165 300 kroner.

En bevegelig Fiesta

Den fleksible kupeen ender i et romslig 
bagasjerom.

Innenfor det iøynefallende ytre finnes et
komfortabelt interiør. 

Innenfor det iøynefallende ytre finnes et
komfortabelt interiør. 
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Volkswagen Passat CC: 

Mykt som en vind

Volkswagens nye versjon av Passat er en 
firedørs coupé. Den skal forene det beste 
fra sedanens praktiske egenskaper med den 
dynamiske elegansen fra en coupé. Det har blitt 
intet mindre enn det Volkswagen selv karak-
teriserer som den mest linjelekre Passaten. 
Og CC står for Comfort Coupé. 

Men mye felles
Volkswagen Passat er i utgangspunktet en 
fornuftig og praktisk mellomklassebil. Et pop-
ulært og trygt valg av en bil, som likevel ikke 
skiller seg utseendemessig spesielt ut blant 
andre gode biler. Med CC har den blitt en 
modell som folk faktisk snur seg etter. Linjene 
som beveger seg mykt fra fronten, over taket 
og bak til den iøynefallende hekken, vekker 
oppsikt. Selv om Volkswagen Passat CC har 
mye til felles med den vanlige sedanmodellen. 

Mer enn halvparten av delene oppgis å være 
felles for de to modellene, men Passat CC er 
både lengre, bredere og lavere i forhold til 
sedanen.
 Det er ikke bare i det ytre at Passat CC 
gjør at man tar en ekstra titt. Innvendig har 
detaljene et oppgradert preg av stilfullhet. 
Det er lett å finne seg til rette i gode seter. 
Kupeen byr på plass til fire. Baksetene er to 
individuelle sportsseter som tilbyr like god 
komfort som foran. Bagasjerommet sluker 
535 liter.

To varianter
Bilen vil bli tilgjengelig i to varianter. 
Allerede standardmodellen vil ha et rikholdig 
utstyrsnivå. Dersom man ønsker mer, finnes 
den mer eksklusive Carat-versjonen. Da inngår 
utstyr i hele registeret fra heltrukket skinn-

interiør og adaptive Bixenon-lys til et pano-
ramatak i glass. Volkswagen Passat CC kan 
også utstyres med andre nyvinninger. Skjult 
bak Volkswagen-logoen på bagasjelokket er 
det nå gjort plass til et ryggekamera som 
automatisk vipper ut når bilen settes i revers. 
Justeringer på klimaanlegg og setevarme vises 
nå i radiodisplayet, og Passat CC er dessuten 
førstemann ut med Volkswagens nye ratt.

Komfortabelt
I utstyrsmulighetene til Passat CC finnes 
”Lane Assist” som hjelper deg å holde bilen 
i riktig kjørefil. Aktiv parkeringsassistent og 
aktiv cruice-kontroll, som tilpasser avstanden 
til bilen foran, er også å få.
 Passat CC tilbyr ”Dynamic Drive Control”, 
et system med aktivt understell på bilen, 
som lar føreren påvirke hva slags egenskaper 
dempere og servostyring skal ha, avhengig av 
kjørestil og underlag. Du får valget mellom tre 
innstillinger - Normal, Sport og Comfort. Fra 
myk komfort til mer kontant sportslighet. Sys-
temet vil fortløpende tilpasse seg underlaget 
og kjøresituasjonen etter førerens ønsker. 
Kjøreegenskapene oppleves som behagelige, 

Volkswagen Passat har kommet i en ny utgave. Den skal kombinere 
en klassisk sedan med det sportslige fra en coupé. Det har blitt en 
formfullendt bil med modellbetegnelsen CC.

Av H-E Hansen
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Mykt som en vind

forutsigbare og komfortable for selv den 
lengste langtur, samt friske og med respons 
når det ønskes.

Bredt motorprogram
Passat CC blir levert med et bredt mo-
torutvalg som strekker seg fra 140 til 300 
hestekrefter. På dieselsiden er det snakk 
om TDI-motorer på 140 og 170 hk. På 
bensinprogrammet står to turboladede 
TSI-motorer som ytrer 160 og 200 hk. 
Manuelle girkasser er standard, men det  
tilbys selvsagt automatgirkasser, både 
Volkswagens nye og kjappe 7-trinns DSG-
girkasse og 6-trinns tiptronic-girkassen.
 Toppmodellen i Volkswagen Passat CC-
serien blir en 3,6-liters V6-motor som yter 
300 hestekrefter og 350 Nm dreiemoment. 
Denne går på drøye literen på mila og vil 
få siste generasjons 4MOTION-firehjulstrekk 
som standard.
 Volkswagen Passat CC blir produsert 
på Volkswagens fabrikk i Emden i Tyskland. 
Prisene starter på 393 000 kroner. Med 
den råsterke V6-motoren gjør avgiftene at 
prisen blir over det dobbelte.

På den innledende veistrekningen av prøve-
turen var det som om bilen ville gå sin egen 
vei midt i kjørefeltet. Hm, tenkte jeg: Sporing 
i hjulsporene etter fjorårets piggdekksesong? 
Men veien var nyasfaltert. Det var virkelig 
bilen som selv korrigerte meg når jeg kom for 
nær kantstrekene. 
 
Varling med mer
Det var Volkswagens system ”Lane Assist” som 
grep inn. Dette er et system som nå er å få 
også på Passat CC. Den norske betegnelsen på 
Lane Assist er kjørefeltvarsling. Men systemet 
sørger ikke bare for å varsle føreren dersom en 
farlig situasjon er i ferd med å oppstå. Som 
en usynlig hånd griper det inn og påvirker 
styringen aktivt. Dermed skal bilen holde seg 
i riktig kjørefelt. Farlige situasjoner og uhell 
som kan oppstå hvis bilen forlater kjørefeltet 
kan forebygges.
 
Mange ulykker
14 % av alle ulykker med personskader, der 
ingen andre kjøretøyer er innblandet, skyldes 
ifølge Volkswagen at bilen havner utenfor 
kjørefeltet. Dette kan skyldes at bilføreren er 

uoppmerksom og sliten. 39,4 % av ulykkene 
som skyldes at bilen havner utenfor kjøre-
feltet, kunne vært unngått med kjørefelt-
varsling som Lane Assist.
 
Veimerking
Lane Assist er utstyrt med et kamera som 
registrerer markeringen av kjørefeltet. Data 
fra kameraet inngår i en avansert beregning 
av bilens posisjon i kjørefeltet og den videre 
ferden. Dersom det registreres at bilen kom-
mer utenfor kjørefeltet, griper systemet inn 
med korrigerende rattbevegelser ved hjelp av 
servostyringen. Det kan også signaliseres en 
advarsel ved hjelp av vibrering i rattet. 
 Assistansen er helt avhengig av å 
registrere markeringsstripene på sidene 
av kjørefeltet. Hvis disse mangler, kutter 
assistenten ut. Og det må understrekes at 
kraften Lane Assist bruker ikke er kraftigere 
enn at du selv uten problemer styrer med 
full kontroll selv. Den tar ikke over. Så du 
kan ikke slippe rattet og la systemet styre 
bilen alene, selv om den faktisk kan gjøre 
det en god stund så lenge sidemarkeringene 
registreres.

På den første kjøreturen med Passat CC fikk undertegnete en 
overraskelse. Bilen styrte av seg selv!

Lane Assist registrerer hvor du burde være og 
griper inn hvis bilen er på avveie.

Systemet kan selvsagt slås av, og trer heller ikke 
dersom du bruker retningssignal når du skifter fil.

BILNYTT

Sjåførassistenten



Volvos XC-biler – altså X for cross og C for country 
- er biler med god bakkeklaring og drift på 
alle fire hjul. Over dette har Volvo i følge egne 
utsagn plassert en sportslig coupé. Utseendet er 
det så visst ingenting å si noe på. Se på bildene 
og døm selv. Innvendig er komfort og design i 
samme klasse.

Solid
- Den nye Volvo XC60 er laget for kunder som 
stiller høye krav til kjøreopplevelse, uavhengig 
av om bilen brukes i byen, på motorveien 
eller på bygdeveier. Det er grunnen til at vi har 
fokusert på å finne den rette balansen mellom 
sport og komfort, for chassiset og for bilen som 
sådan, sier Lars Blenwall, prosjektdirektør for 
modellen Volvo XC60.

 Volvo XC60 er bygd for å takle de mest for-
skjellige kjøreforhold og situasjoner. Karos-
seriet oppgis å ha fått ekstra vridningsstivhet. 
Vektfordelingen er finfordelt. Den sportslige 
chassisinnstillingen betyr at bilen skal krenge 
minimalt og være presist kontrollerbar med et 
minimum av krengning selv under meget krev-
ende kjøreforhold. 23 cm bakkeklaring betyr at 
Volvo XC60 er i stand til å ta seg frem på veier 
der en personbil kan komme til kort. 

Firehjulsdrift
Motoren sitter tverrstilt. Kreftene sendes gjen-
nom Volvos firehjulsdrift med Instant TractionTM 
fra velkjente Haldex. Ved hjelp av en elektronisk 
kontrollert clutch fordeles motoreffekten auto-
matisk mellom for- og bakaksel. Instant Traction 

flytter effekten fra forhjulene til bakhjulene 
på mindre enn et blunk, for eksempel når det 
kjøres i gang fra stillestående på isete eller løst 
underlag.

Motor
Ved lansering vil Volvo XC60 i Norge i første 
omgang være tilgjengelig med to 5-sylindrede 
turbodieselmotorer. De yter 185 hk og 163 hk 
med kraftig skyv over et bredt turtallsregister. 
Dieselmotorene har fire ventiler pr. sylinder med 
doble overliggende kamaksler som bidrar til rask 
motorreaksjon og gode høyhastighetsegenskaper. 
Et vedlikeholdsfritt partikkelfilter som fanger 
opp ca 95 % av sotpartiklene i eksosen er 
standard for begge motorene.
  I løpet av 2009 vil en forhjulsdrevet versjon 
med 2,4-liters dieselmotor som utvikler 163 
hk bli tilgjengelig. Den tilfredsstiller utslipps-
kravene Euro 5 med et CO2-utslipp på ca. 170 g/
km. Motorene er koblet til en 6-trinns girkasse, 
enten manuell eller automatisk.

Komfort og sikkerhet 
Volvo setter sin ære i å være i første rekke når 
det gjelder sikkerhet. Dette gjelder også XC60. 
Stabilitetssystemet DSTC (Dynamic Stability 
og Traction Control) er ytterligere forbedret og 
registrerer også bilens krengning for å avdekke 
en tendens til skrens som bygges sakte opp.

BILNYTT

Inetriøret preges av skandinaviske designkvaliteter...XC60 er en ”crossover”– blanding av stasjonsvogn og SUV. Beagasjeplassen er det ingenting å si noe på.

Volvo:
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Volvo kommer nå med en helt ny modell. XC60 utvider det svenske 
merkets tilbud med en ”crossover”. Det vil si en blanding mellom en 
stasjonsvogn og en SUV, som skal kombinere avslappet komfort med 
sportslige kjøreegenskaper.

Av H-E Hansen

En helt ny XC



 Det er som vanlig et bredt utvalg ekstra 
sikkerhetsutstyr tilgjengelig, blant annet den 
helt nye Trailer Stability Assist (TSA) som gir 
ekstra kontroll når bilen kjører med tilhenger. 
Den demper tendenser til pendelbevegelser som 
kan oppstå når bilen trekker en tilhenger eller 
campingvogn. Ellers skal RSC-systemet (Roll 
Stability Control) bidra til å hindre velt og HDC 
(Hill Descent Control) gir ekstra kontroll ved 
kjøring i vanskelige nedoverbakker. Det såkalte 
Four-C er selvregulerende chassissystem med 
de tre chassisinnstillingene Comfort, Advanced 
og Sport. Sjåføren velger den innstilling som er 
tilpasset kjøreforholdene eller sin egen smak.
 XC60 er den første bilen som får Volvos 
system City Safety som standard. Med dette skal 
sjåføren få hjelp til å unngå å kjøre inn i bilen 
foran i lave hastigheter.

Prisen
Ved vårt første møte med XC60 ble det ikke 
kjøring på annet enn landevei og gater. Her 
oppfører den seg så forutsigbart og kontrollert 
som all teknologien og sikkerheten til merket 
tilsier. Med nok krefter under panseret er den på 
høyden med enhver situasjon. Vi skulle tro det 
er tilstrekkelig for utfordringene i røffere ter-
reng, som vi ser frem til å prøve ved en annen 
anledning. Prisen for XC60 begynner på 514 000 
kroner.

City Safety hjelper bilføreren med å unngå å 
kjøre inn i bilen foran i lave hastigheter – i 
bytrafikk eller under køkjøring. Hvis du ikke 
reagerer i tide, bremser bilen opp av seg 
selv!

Inntil 30 km/t
Statistikken viser at 75 % av alle innmeldte 
kollisjoner skjer i hastigheter opptil 30 
km/t. I 50 % av alle påkjørsler bakfra har 
ikke sjåføren bremset i det hele tatt. Årsaken 
er som oftest manglende oppmerksomhet. 
Derfor kommer City Safety som en viktig 
hjelper for å unngå kollisjon eller redusere 
skadene.
 Hvis bilen foran plutselig bremser og City 
Safety beregner at kollisjonsfaren er stor, 
klargjøres bremsene for å hjelpe føreren å 
bremse mer effektivt for å unngå kollisjonen. 
Hvis City Safety deretter merker at føreren 
virkelig trenger mer hjelp, bremser bilen til 
den står stille. Systemet er aktivt opptil 30 
km/t. Hvis den relative fartsforskjellen mel-
lom bilene er mindre enn 15 km/t, vil sys-
temet kunne avverge kollisjonen helt. Ved 
vår egen test av systemet ble vi overbevist 

om hvor effektivt det er, til og med i hastig-
heter som ligger en smule over dette. Mellom 
15 og 30 km/t er hensikten å redusere farts-
forskjellen mest mulig før sammenstøtet 
skjer. 

Sterk reduksjon
Volvo anslår at teknologien har potensialet 
til å forhindre halvparten av alle påkjørsler 
bakfra. Funksjonen byr på fordeler for alle 
parter. Faren for nakkeslengskader begrenses 
eller unngås i begge bilene. City Safety vil 
også bidra til å redusere og ofte eliminere 
reparasjonskostnader for begge de involverte 
bilene.
 Jonas Ekmark, leder for preventiv sikker-
het ved Volvo Personvagnars sikkerhets-
senter, legger til:
- Det er viktig å understreke at City Safety 
ikke fritar føreren fra ansvaret for å holde en 
trygg sikkerhetsavstand for å unngå 
kollisjon. Automatisk bremsing skjer ikke før 
systemet anser en kollisjon som uunngåelig. 
City Safety vil dermed bidra til å redusere 
konsekvensene eller avverge en truende 
kollisjon.

... og de utvendige linjene taler for seg selv.

City Safety redder oss fra en kollisjon med den blå 
”bilen”. Systemet virker like bra i dagslys som i 
mørke. Fare for å kollidere med bilen foran varsles 
med lydsignal sammen med et lys som vises 
på frontruten. 

City Safety holder øye med trafikken foran ved 
hjelp av en lasersensor innebygd i toppen av front-
ruten, som registrerer biler og hindringer opptil 
6 meter foran og beregner hastighetsforskjellen 
50 ganger i sekundet.
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Volvo City Safety:

Bilprodusentene arbeider for å øke 
den aktive sikkerheten. Dette skjer 
i form av systemer som skal hjelpe 
føreren i vanskelige situasjoner. 
Ikke minst jobber Volvo med å ut-
vikle nye løsninger som skal kunne 
avverge kollisjoner. I sin nye XC60-
modell er systemet City Safety blitt 
standardutstyr. 

Bremser av seg selv
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Hypnos med kreativitet
Citroën:

Kort tid før den internasjonale bilutstillingen i Paris 
2008 åpner sine dører i oktober, lettet Citroën for første 
gang på sløret for konseptbilen Hypnos. Hypnos skal 
med dynamiske og markante linjer både innvendig og 
utvendig vise nye måter å formgi en bil på. 

Hypnos er en såkalt cross-over som ifølge Citroën skal forene de 
dynamiske trekkene fra en coupé, elegansen til en sedan og volumet 
i en SUV. Hypnos skal også tiltrekke seg oppmerksomhet med 
sine originale farger og helt nye kromdetaljer i interiøret som skal 
romme føreren og tre passasjerer. Konseptbilen Hypnos er utstyrt 
med en spesiell hybridteknologi, og skal ifølge produsenten med en 
motorkraft på hele 200 Hk (147 Kw) skilte med et forbruk på 0,45 
l/km og 120 g CO2/km.

20 M OTO R F Ø R E R E N   |   5   |   2008

Første smak av Q5
Audi:

Det er to år siden Audi Q7 dukket opp på markedet. Dette 
var en stor og luksuriøs SUV som definitivt ruvet i gatebil-
det. Nå kommer en mer kompakt SUV fra Audi: Q5.

Den skal være både sportslig og ha gode kjøreegenskaper, by på 
komfort og funksjonalitet, samt være rikelig utstyrt og ha avansert 
teknikk. Modellen er 4,63 meter lang, 1,88 meter bred og 1,65 meter 
høy. Ved lanseringen oppgis det at tre motorer vil bli tilbudt; to TDI-
dieselmotorer og en TFSI- bensinmotor. Samtlige motorer er utstyrt 
med turbo og direkteinnsprøyting, og leverer fra 170 til 240 hk.
 I tillegg til å mestre landeveiskjøring, er den i besittelse av det 
som skal til når ferden går utenfor oppmerket løype. Med sin bakke-
klaring på 20 cm, klatreevne på opp til 31 grader og vadedybde på 
50 cm, skal Audi Q5 takle røffe hytteveier. Audis quattro permanent 
firehjulstrekk er standard. Bilen er på markedet i Norge i desember. 

Kazamai for Russland
Mazda:

Det russiske bilmarkedet har vokst enormt. I perioden 2004 til 
2007 økte det russiske bilmarkedet med hele nesten 1,3 mill 
biler og Russland ble samtidig Europas andre største bilmarked 
etter Tyskland. Mazda har her en ledende posisjon med en vekst 
fra 8565 solgte biler i 2004 til over 50.000 biler i 2007. Nå 
kommer en bil spesielt myntet på russerne. 

Konseptbilen ble nylig vist på årets store bilutstilling i Moskva. Mazda sier 
at designet har spesielt det russiske markedet for øye, for der borte i øst er 
bilmarkedet fortsatt sterkt voksende. 
 Dette er Mazdas utkast til hvordan en mindre SUV kan bli nær fremtid.  
Mazda har en langsiktig strategi og fokus på utvikling av modeller og 
teknologi som skal tilby kjøreglede og videreutviklet miljø- og sikker-
hetsteknologi. Sammen med Mazdas såkalte Nagare-designfilosofi mener 
bilprodusenten å tilby denne kombinasjonen i Kazamai. I tillegg til det 
man kan se, oppgis det å bli kraftig redusert drivstofforbruk og utslipp 
sammenlignet med dagens produksjonsmodeller.

7-seter i nytt marked
Chevrolet:

Chevrolet har intensjon om å konkurrere i et nytt segment av 
markedet. Med sin Orlando MPV gir merket et signal om sin 
intensjon om å konkurrere i et nytt segment.

Orlando skal være en kombinasjon av SUV, stor familiebil og stasjonsvogn 
sammen i ett konsept. Ja, for foreløpig er dette en konseptbil som viser en 
fremtidig mulighet.
 Designet er kraftfullt og bilen har hva Chevrolet kaller et ”aktivitets-
orientert utseendet” til en SUV. Samtidig skal Orlando tilby gode 
kjøreegenskaper, lavt drivstofforbruk og komfortabel inn- og utstigning. 
Innvendig får man tre variable seterader med plass til totalt 7. 
 Er det behov for å frakte store gjenstander kan kabinen hurtig om-
formes til en varebil. 
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Ny og stillere Hiace 

Evolution 

Også for de yngste
Toyota:

Mitsubishi:

Volvo:

Hiace har vært en suksess som en salgsvinner blant varebilene 
i Norge. Nå kommer den med mindre karosseriendringer. Og 
Toyota lover et betydelig lavere støynivå. Og Hiace kommer nå 
også som en helt ny 8-seter personbil.

Hiace-modellene har gjennomgått en rekke endringer, som skal bidra til 
bedre komfort og mindre støy. Innvendig støy er redusert med hele 9 
dB i den nye utgaven, som nå kommer i salg. Dette er oppnådd med et 
støydempingsdeksel under bilen, bedre isolasjonsmaterialer, støydempet 
motorpanser og matter i kupe og varerom.
 Endringene i utseendet omfatter ny grill og baklysinnrammingen. 
Sort kommer også på fargepaletten. Innvendig er også noen detaljer 
endret.
 Hiace kommer nå i en helt ny utgave: Hiace GL 8-seter personbil 
med firehjulsdrift. Modellen har beholdt sin 2.5-liters D-4D diesel motor, 
som leverer enten med enten 95 hk (70kW) eller 117 hk (86kW). 

Volvo og leke-
produsenten 
har inngått et 
samarbeid. Nå 
tilbys også de 
yngste med-
lemmene av 
familien en bil 
av det svenske 
merket.

Volvo-modellene 
XC90, XC70 og 
C30 vil bli laget 
i myk, sikker og 
holdbar plast i 
fargene gul, rød, 
grønn og blå.
I dag er det van-
lig at hver gang 
Volvo introduserer 
en ny modell, blir 
også en modellbil 
i forskjellige stør-
relser produsert.  
Dette er imidler-
tid samlerobjekt, 
ikke leketøy for de yngste fra 1 års alder. Det skal ikke la seg gjøre 
å plukke av deler og putte dem i munnen. 
 Viking Toys’ designer Bjørn Alskog har fått oppgaven å designe 
Volvo XC70 og XC90, mens versjonen av Volvo C30 er designet hos 
Volvo av Simon Lamarre som er mannen bak utseendet på den 
virkelige Volvo C30.

Evolution – eller bare EVO blant kjennerne – føyer 
seg til rekken av modellvarianter som kommer fra 
den nye generasjonen av Mitsubishi Lancer.

Lancer Evolution har kommet i mange varianter opp 
gjennom årene. Her har vi nr 10 i rekken. Det har vært en 
bil for dem som har ønsket fart og futt. Den nye Lancer 
Evolution skal ifølge produsenten by på mer enn noen 
gang tidligere. Blant annet tar den også et steg bort fra 
gutte- og rallyimaget. Likevel byr den på krefter og egen-
skaper som tilfredsstiller den som måtte ha lyst til å ta 
den ut på racerbanen når norske fartsgrenser og veistand-
arden ikke holder tritt. Med bedre dreiemoment og respons 
enn forgjengeren, leverer motoren 295 hk og 366 Nm. 
Topphastigheten ligger på 242 kilometer i timen, og bilen 
går fra 0-100 km i timen på 5,4 sek. Ytelsene og norske 
avgiftsforhold lar seg heller ikke kombinere. 
 Den norske importøren har derfor valgt å ikke ta bilen 
til landet – foreløpig. Men det finnes sikkert en råd for 
feinschmeckerne.
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Hvert år henter tusenvis av bilkjøpere sine nye 
biler direkte fra fabrikkene. I Norge er dette 
lite utbredt, til tross for at flere bilimportører 
har slike tilbud også for norske bilkjøpere. Bare 
rundt 50 nordmenn bruker hvert år muligheten 
til å hente nyinnkjøpte biler ved akkurat denne 
bilfabrikken. Ikke akkurat folksomt med lands-
menn for å si det slik. Men tilbudet burde være 
fristende, ikke minst fordi det kan kombineres 
for eksempel med en liten ferie eller lang 
week-end. 
 
Den norske importøren
Bilene kjøpes gjennom norsk importør og 
forhandler, og er således ikke såkalte ”privat-
importbiler”. Noe papirarbeid må påregnes. 
Blant annet en hentefullmakt i original fra den 
norske bilimportøren, i tillegg til flybilletter, 
togbilletter, hotellbestilling, museumsbilletter 
og lunsjkuponger. Det hele virket velorganisert 
og godt tilrettelagt.
 Derfor satt vi en søndag morgen på fly til 
Frankfurt hvorfra vi tok hurtigtoget ICE videre 
til Stuttgart. Rett over gaten fra jernbane-
stasjonen fant vi Hotell Steigenberger graf 
Zeppelin og sjekket inn på et femstjernes 
hotellrom på størrelse med en norsk husbank-
leilighet. Alt bestilt og ordnet av vår norske 
bilimportør. Søndag ettermiddag gikk med til et 
besøk på fabrikkens museum, som ligger i 

Untertürkheim, like utenfor bykjernen i 
Stuttgart. I virkelighet en vandring gjennom 
bilhistorien og de ulike utviklingsepokene. 
 For det var her bileventyret startet med 
det første patent på motorisert, selvgående 
kjøretøy i slutten av det 19. århundre. Daimler 
og Benz tok på 1880-tallet patent på noe som 
aller mest ligner en firehjuls hestekjerre med 
en form for ensylindret motor som via kjeder 
drev det ene hjulparet. Farten var ”svimlende” 
4 km/t, men kunne presses opp i 6 hvis vær 
og føre tillot det. 4 hjul, styrespak, kjededrift 
på bakhjulene og fjæring på hvert hjul. Ved 
århundreskiftet (vel å merke forrige) hadde 
bilen fått sin form slik vi kjenner den i dag: 
Motor foran, drivhjul bak, og rattstyring av 
forhjulene. Doningene vokste fort i størrelse, 
til svære monstrum på nærmere tre tonn og 10 
liters motorer på nærmere 80 HK.  Bilen skapte 
i det 20. århundre en helt ny tilværelse for folk 
flest og ble allemannseie i større omfang enn 
selv de største optimistene våget å håpe på 
ved inngangen til århundret. 
 Mercedes-fabrikkene, som for øvrig er navnet 
etter en meget pen ung datter til en kjent 
industrimann for snaut hundre år siden, har 
hele tiden holdt til i Sindelfingen, en industri-
bydel som ligger et par mil utenfor selve 
Stuttgart. Det var således med en viss spenning 
vi møtte opp mandag formiddag for å hente vår 

nye bil. Det gikk som på skinner. I resepsjonen 
avleverte vi hentefullmakt i original. Etter rundt 
10 minutters papirarbeide, herunder signering for 
tyske tollskilter, forsikringer, etc. ble bagasjen 
vår tatt imot for å bringes ut til bilen ved selve 

leveringen. Nå sto fabrikkbesøket for tur. Vi var 
tildelt i en av flere grupper, men kameraer var 
dessverre ikke tillatt.
 
Store forhold
I to timer ble gruppen  geleidet gjennom 
produksjonshallene hvor bilkarosserier gled 
sakte forbi mens roboter sveiset, pusset, satte 
inn dashbord og la på plass vindusrutene. 
Selve delmonteringen av hjuloppheng og annet 
utstyr ble gjort for hånd. 20 000 bilarbeidere 

Av Bjarne Eikefjord

Et uvanlig bilkjøp

Flytur til bilfabrikken. Overnatting i femstjerners hotell. Museumsbesøk i bilhistorie. Fabrikkbesøk. 
Overlevering av ny bil med omfattende og utfyllende veiledning. Alt sammen betalt av bilfabrikanten. 
Eventyr?  Nei. Et tilbud som flere europeiske bilfabrikanter tilbyr kjøpere av nye biler. MF har testet 
ett av tilbudene.

REISE
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produserer 2000 biler om dagen. Det tar rundt 
4 dager fra en bil kommer inn som metallplate 
på rull, til den startes opp og kjøres av samle-
båndet for de endelige testene som er både 
mange og omfattende. 
 
På skinner
Men så var det vår bil. Var den klar mon tro? 
Det var den, men først litt lunsj. Så en runde 
gjennom utstyrsforretningen som fort kan svi 
kredittkortet ganske kraftig. Alt fra komplette 
hjul til nøkkelringer var å få kjøpt til ”kunde-
vennlige fabrikkpriser”. Ved å vise registrerings-
kortet, ble innkjøpte varer bragt ut til riktig bil 
i ventehallen.
 Og så var til slutt øyeblikket kommet. Vi 
fikk ”tildelt” en egen kundebehandler som 
fulgte oss ut til vår nye bil. Deretter fikk vi en 
solid innføring i bruken og all verdens informa-
sjon om hvordan det meste innvendig fungerte, 
og hvordan det skulle brukes. Det må være 
tillatt å si at det var et servicenivå man ikke 
akkurat har vært bortskjemt med her hjemme 
på berget. Alt var ordnet og klart, herunder 
også detaljert informasjon om hvilke papirer 
som skulle stemples av tyske tollmyndigheter 
på grensen ut av Tyskland og deretter retur-
neres i egen frankert konvolutt fra nærmeste 
postkasse. 
 Alt gikk på skinner, tyske skinner. Gjennom 
Tyskland, gjennom tysk toll og helt til toll-
klareringskontoret på Hjortneskaia i Oslo. Men 
der ble det meste ordnet etter hvert, riktig-
nok etter en drøy halvtimes ventetid og litt 
telefonering og faxing frem og tilbake mellom 
tollansvarlig og importøren. Bilen ble der-
etter klargjort og registrert på norske skilter av 
forhandleren. Og vi var som bilkjøpere en god 
og hyggelig erfaring rikere.
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Det blir litt papirarbeid før bilen 
er på norske skilter, men det ordnet seg 
enkelt og greit

Fra en gedigen overlevering på fabrikken gikk veien hjem Autobahn og ferje.



Formel 1-sesongen 2008 har vært utrolig spennende.

Hvis vi skal holde oss til valgterminologien, 
var det så visst intet valgskred for Hamilton 
på samme måte som for Obama. Det måtte 
bokstavelig talt fintelling til  - i aller siste løp 
på aller siste runde og i aller siste sving – for 
å avgjøre om den unge briten hadde gått til 
topps i verdens hardeste motorsportgren.

Ny mulighet
Mesterskapet skulle avgjøres i det siste løpet. 
Etter at 17 av sesongens 18 løp var kjørt 
var mesterskapet fortsatt uoppgjort mellom 
Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) og Felipe 
Massa (Ferrari). Før sesongavslutningen i 
Brasil hadde Hamilton med sine 94 poeng et 
forsprang på syv poeng på Massa. For å bli 

mester måtte Hamilton minst ta en femteplass 
hvis Massa vant på hjemmebane, hvilket var 
meget mulig.
 I fjor rotet Hamilton til en tilsvarende 
gunstig posisjon. I de siste par løpene gjorde 
han feil og tapte mesterskapet med ett eneste 
poeng til Kimi Räikkönen (Ferrari).  

Helt til slutt
Massa tok ledelsen i avslutningsløpet Brasil 
Grand Prix på Interlagosbanen i Sao Paulo. 
Det var ganske åpenbart at han kjørte mot en 
sikker seier og håpet at Hamilton ikke skulle 
klare sin femteplass. Men Hamilton så ut til å 
sikre seg og var i begynnelsen på fjerdeplass. 
Det så ut til at han hadde kontrollen for å ta 

I løpet av åtte dager i begynnelsen av 
november vant to menn hver sin seier som tidenes 

første, fargete vinnere på hvert sitt område. Barak Obama gikk til 
topps i kampen om verdens viktigste politiske stilling. Og en uke 
tidligere hadde Lewis Hamilton blitt verdensmester i Formel 1 i 
tidenes mest spennende sesongavslutning.

Formel 1:

MOTORSPORT

Av H-E Hansen

Yes, we can

... men Lewis Hamilton trakk det lengste strået 
i VM med sin McLaren.

Massa og Räikkönen i Ferrari har spilt hovedroller...
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VM. Men regn og depotstopp for å skifte dekk 
noen få runder før mål skulle endre alt.
 Hamilton holdt femteplassen, men bare to 
runder fra mål ble han forbikjørt av regnek-
sperten Vettel. Vettel hadde ingen som helst 
posisjon i VM, men skulle han på denne måten 
avgjøre hele mesterskapet? Slik rekkefølgen 
var nå ville Massa bli mester. Hamilton så 
ikke ut til å ha noen sjanse. Helt ut på siste 
runden var dette situasjonen. Til og med 
da Massa brøt målstreken ville han ha blitt 
verdensmester hvis rekkefølgen bakover i 
feltet hadde holdt seg bare noen sekunder 
til. Men mellom ham og Hamilton befant det 
seg en bil som ikke hadde skiftet til regndekk 
de siste rundene. Timo Glock hadde avansert 
mens de andre stoppet, men måtte nå kjøre 
veldig sakte. Så sakte at den ene etter den 
andre tok ham igjen. I en sport der marginene 
er hundredeler, hadde han tapt 17 sekunder 
på siste runde!  Hamilton kom seg forbi i den 
aller siste svingen før målpassering! Løps-
vinner Massa var nesten i gang med VM-
feiringen da situasjonen ble oppklart. 
Hamilton var verdensmester med ett poengs 
margin. Det var tross alt en slags rettferdig-

het i forhold til fjorårets like lille tap. Men 
Massa hadde faktisk fått seks løpsseiere mot 
Hamiltons fem. I konstruktør-VM ble det Ferrari 
med Massa og Räikkönen som trakk det lengste 
strået i forhold til McLaren Mercedes med 
Hamilton og Kovalainen.

Den yngste
Lewis Hamilton er yngste Formel 1-mester i 
en alder av 23 år. Da han debuterte i Formel 
1 i fjor, var det akkurat da mestrenes mester -  
Michael Schumacher - hadde lagt opp.  Alle 
var overbevist om at man aldri ville se 
Schumachers like, men Hamilton begynte å 
vinne løp fra første stund. Han skrev seg inn i 
historiebøkene umiddelbart.
 Hamilton har i sine to Grand Prix-sesonger 
opparbeidet seg en utrolig statistikk. Han har 
kjørt 35 løp og vunnet ni av dem. Like utrolig 
er det at han i tillegg har vært på seierspallen 
blant de tre beste så mange som 13 ganger. 
Han har vist sin evne til konsentrasjon og fart 
ved å kjøre inn til beste kvalifiseringstid - 
såkalt ”pole posistion” - 13 ganger. Osv, osv. 
Og mer vil komme. For eventyret har nok bare 
så vidt startet for den unike Lewis Hamilton.

Løpsseierne i sesongen ble fordelt på hele syv 
forskjellige førere.

Formel 1-førerne har en trang arbeidsplass.

Depotstoppene spiller en viktig rolle.

Flere team enn vanlig var med i toppen.
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Fører-VM 2008
1. Lewis Hamilton   98 poeng
2. Felipe Massa  97 poeng
3. Kimi Räikkönen  75 poeng
4. Robert Kubica  75 poeng
5. Fernando Alonso  61 poeng
6. Nick Heidfeld  60 poeng
7. Heikki Kovalainen  53 poeng
8. Sebastian Vettel  35 poeng
9. Jarno Trulli  31 poeng
10. Timo Glock  25 poeng
11. Mark Webber  21 poeng
12. Nelson Piquet Jr.  19 poeng
13. Nico Rosberg  17 poeng

Grand Prix-løpsvinnere
Felipe Massa  6 seiere
Lewis Hamilton  5 seiere
Kimi Räikkönen  2 seiere
Fernando Alonso  2 seiere
Robert Kubica  1 seier
Heikki Kovalainen  1 seier
Sebastian Vettel  1 seier

Konstruktørmesterskapet
1. Ferrari  172 poeng
2. McLaren Mercedes 1 51 poeng
3. BMW  135 poeng
4. Renault  80 poeng
5. Toyota  56 poeng
6. Toro Rosso  39 poeng
7. Red Bull  29 poeng
8. Williams  26 poeng
9. Honda  14 poeng
10. Force India  0 poeng
11. Super Aguri  0 poeng



Samråd om trafikksikkerhet

28 milliarder til samferdsel

Nyttig og viktig
- Dette er et nyttig og viktig møte med ulike 
organisasjoner som arbeider med trafikk-
sikkerhet. Vi har diskutert både de fysiske 
veiforholdene og trafikantenes atferd, så som 
rus og opplæring, sa statsminister 
Jens Stoltenberg.
- Trafikkulykker er et av våre største sam-
funnsproblemer, fortsatte statsministeren.
På møtet kom innspill om en lang rekke 
tiltak for å bedre trafikksikkerheten.
- Vi er villige til å bruke mange milliarder på 
dette de neste årene. Mye gjenstår og vi må 

øke innsatsen. For å få til dette er vi interes-
sert i å snakke med de frivillige organisa-
sjonene innen trafikksikkerhet. Det er ingen 
uenighet mellom oss, men jeg merker en 
utålmodighet blant organisasjonene for å øke 
innsatsen i arbeidet. 
 Statsminister Stoltenberg lovet at man er 
i gang med arbeidet og at bevilgningene skal 
økes betydelig.

Innspill til NTP
- Regjeringa vil snu den negative ulukkes-
utviklinga vi har hatt i 2008, og legg stor 

vekt på eit breiast mogeleg samarbeid med 
organisasjonane som arbeider med trafikk-
tryggleik, sa samferdselsminister Liv Signe 
Navarsete i forbindelse med samrådsmøtet.
Navarsete konkretiserte videre:
- Den kraftige satsinga på trafikktryggleik i 
budsjettet for 2009 vil bli ført vidare, og vi 
har i dag fått viktige innspel til strategien 
for trafikktryggleik i Nasjonal transportplan 
2010-2019 (NTP). I oktober inviterte vi til 
eit første møte i det som skal bli eit nytt 
Nasjonalt trafikktryggleiksforum, der vi skal 
diskutere felles utfordringar og innsats.

- Eg er stolt av å være samferdsels-
minister i ei regjering som peikar 

ut ein annan og langt meir offensiv 
kurs for å byggje heile landet, sa sam-

ferdselsminister Liv Signe Navarsete i 
forbindelse med at statsbudsjettet ble 

lagt frem.

Tiltak for sikkerhet
Til særskilte tiltak for trafikksikring langs 

det eksisterende vegnettet skal det i 2009 

brukes 1,03 milliarder kroner, medreknet 100 
millioner kroner i bompenger. Den statlige 
innsatsen på ca 930 millioner kroner er rundt 
regnet en fordobling, sammenlignet med 
2008. Tiltakene omfatter blant annet bygging 
av midtrekkverk, veibelysning, utbedring av 
kurver og kryss.

Høyrisiko
En hovedutfordring er å utvikle enda mer 
effektive tiltak rettet mot høyrisikogrupper 
og risikoframferd i trafikken. Høy fart, mang-
lende bruk av bilbelte og kjøring i rus-
påvirket tilstand er dessverre fremdeles 
årsak til mange av de alvorligste ulykkene på 
veiene.
 Bevilgninger til veivedlikehold, ras-
sikring, kontroll av kjøretøy og trafikk og ulike 
tiltak som gjelder opplæring og informasjon 
er også med på å styrke innsatsen for tryggere 
veitrafikk.

Midt i november ble en del 
frivillige organisasjoner som 
arbeider med trafikksikkerhet 
invitert til møte med stats-
ministeren og samferdsels-
ministeren. Dette var et ledd 
i en bred innsats og et sam-
arbeid for å snu ulykkes-
utviklingen.

Regjeringen kaller det for en historisk samferdselssatsning når den 
foreslår å bevilge 28 milliarder kroner til samferdselsformål over 
statsbudsjettet for 2009. Dette skal gå til tryggere, mer miljøvennlig 

og effektiv samferdsel i hele landet. Beløpet er en 
økning på 3,2 milliarder 

kroner fra 2008.

Av H-E Hansen

TRAFIKK

Statsbudsjettet 2009:

Navarsete og Stoltenberg hadde invitert 
noen trafikksikkerhetsorganisasjoner til 
samråd på statsministerens kontor.



Et tilfredsstillende nett av gang- 
og sykkelanlegg rundt alle landets 
skoler vil koste nærmere 70 mil-
liarder kroner, viser en behovsan-
alyse for gang- og sykkelveier 
rundt alle landets skoler som 
Statens vegvesen har gjennomført 
på oppdrag fra Samferdselsdepar-
tementet. Basert utelukkende på 
en kostnads- og nyttevurdering 
av sikkerhet alene, er ikke en slik 
isolert satsing anbefalt. Flere tiltak

- Det er mange gode grunner for å øke 
satsingen på trygge skoleveier. Men som et 
isolert tiltak viser analysen at en omfattende 
nasjonal utbygging av gang- og sykkelanlegg 
rundt skolene ikke alene gir forventet og 
ønsket effekt, sier Finn Harald Amundsen i 
Statens vegvesen.
- Vi mener at det er viktig at vi tilbyr skole-
barna trygge skoleveier. Vegvesenet mener at 
en videre økning av innsatsen først og fremst 
vil være tiltak for å bedre fremkommelighet 
for gående og syklende generelt, som vil gi 
gevinster som økt trivsel, økt trygghet, bedre 
lokalmiljø og bedret helse i befolkningen 
i tillegg til trafikksikkerhetsgevinster, sier 
Amundsen.

60 års budsjett
Prislappen på nesten 70 milliarder kroner 
tilsvarer det som brukes på særskilte trafikk-
sikkerhetstiltak i en periode på rundt 60 
år, basert på dagens budsjettrammer. En 
prøvekartlegging av 10 kommuner i forbindelse 
med analysen, viser at de fleste behov for tiltak 
knyttet til gang- og sykkelveier er på fylkes- og 
kommunale veier.
- En statlig tilskuddsordning rettet mot kom-
muner og fylker over riksveibudsjettet kan 
stimulere til en raskere gjennomføring av sikrere 
skoleveier i hele landet, samt hovednett for 
sykkeltrafikken i byer og tettsteder. Erfaringer 
viser at dersom staten bidrar med et visst beløp 
til lokale tiltak utløser det betydelige midler i 
tillegg, sier Finn Harald Amundsen.

I vinterhalvåret er det spesielt 
mye skitt på veiene. Vi pøser 
på med vindusviskervæske for 
å holde sikten klar. Ofte ut-
setter vi likevel å skifte vindus-
viskerbladene. Noen venter helt 
til det blir riper i frontruta før 
de skifter ut de gamle vindus-
viskerne. Skift vindusviskere i 
alle fall en gang i året, er an-
befalingen. 

Det er ikke bare slitasje som gjør at viskerne 
etter hvert gjør en dårligere jobb. Visker-
gummien blir gjerne tørr og sprø etter hvert, 
spesielt i løpet av en varm sommer.
– Det er like greit å bytte dårlige vindus-
viskere først som sist. Å kjøre på mørke 
høstveier med lys fra motgående trafikk, 
er direkte farlig dersom du har et lag av 
asfaltfilm og veisalt på frontruta. Trafikk-
bildet blir uklart og avstandsbedømmelsen 
dårligere, sier Tore Abrahamsen, daglig leder 
for Biltema i Arendal og Kristiansand.
Forsikringsselskapene erfarer også en viss 
motvilje mot å skifte ut gamle vindusviskere. 
Kunder forsøker å få ny frontrute på for-
sikringen fordi den gamle er ”nedslitt”. Det 
viser seg gjerne at årsaken er gamle og slitte 

viskerblader, eller at viskerne er fulle av skitt 
og sandpartikler som har laget riper.

TRAFIKK

Skoleveiene:
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Omfattende analyse

Bytt vindusviskerne



– Alkohol er den største enkeltårsak til 
trafikkulykker i Norge. Hvor lenge skal vi 
akseptere at myndighetene ikke setter inn 
tilgjengelige og effektive virkemidler mot 
fyllekjørere, spør MA-direktør Terje Tørring.

Mange spørsmål
Brevet MA har sendt til regjering og opposi-
sjon, inneholder 11 spørsmål om rus og 
trafikk.   
– Det er mindre enn et år til stortingsvalget, 
og velgerne har krav på å vite helt konkret hva 
partiene vil gjøre for å bedre forholdene på 
norske veier, sier Tørring.
 Forskere har beregnet at det hver dag 
foretas 45 000 kjøreturer der føreren er 
påvirket av alkohol eller andre rusmidler. 
– Det er en menneskerett å kunne ferdes i 
trafikken med frihet fra risikoen for å møte 
berusede trafikanter. Men den menneske-
retten har vi dessverre ikke i Norge i dag, 
sier Tørring.

Bakgrunn 
Henvendelsen til regjeringen og stortings-
partiene viser til at utviklingen av trafikk-
ulykker i 2008 har gått i gal retning. 
Statistikken så langt viser flere drepte, flere 
skadde og flere fyllekjørere. Trafikkulykker 
hvor rusmidler er involvert øker. Hver tredje 
trafikkdrept omkommer i ulykker hvor alkohol 
er involvert. Ca. to tredjedeler av bilførere 
som omkommer i singelulykker, er påvirket av 
alkohol. Dette gjør alkohol alene til største 

enkeltårsak til dødsulykker i trafikken. 
Menneskene i trafikken utsettes daglig for 
risikoen av å møte bilførere påvirket av alko-
hol, rusmidler eller medikamenter. 
 Det er på denne bakgrunnen MA reiser 
spørsmålet om menneskene i trafikken skal 
akseptere risikoen fyllekjørere - bilførere på-
virket av alkohol, rusmidler eller medikamenter 
- utsetter dem for. Og hvor lenge menneskene 
i trafikken skal akseptere at myndighetene 

ikke setter inn tilgjengelige og virkningsfulle 
virkemidler mot fyllekjørere/ruspåvirkede 
førere.

Rusfri trafikk og livsstil 
MA setter hensynet til det enkelte mennesket 
høyest i trafikken. Det enkelte mennesket har 
et ansvar og et valg i forhold til seg selv og 
sine medmennesker i trafikken. All trafikk-
planlegging og alle trafikksikkerhetstiltak skal 

2008 ser ut til å bli det 
verste ulykkesåret i trafikken 
på lenge. I november sendte 
MA et brev til de enkelte 
politiske partiene på Stortinget, 
der det stilles spørsmål om 
hva de vil gjøre for å redusere 
trafikkulykkene.  MA utfordrer 
de politiske partiene til å følge 
opp ansvaret med å sette i verk 
trafikksikkerhetstiltak slik at 
ulykker, skader og dødsfall 
unngås.

Av H-E Hansen

TRAFIKK
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MA spør Stortinget om fyllekjøring

Foto: Stortinget



hjelpe det enkelte menneske til å opptre 
slik at skader og ulykker kan unngås. Rusfri 
livsstil gir rusfri og tryggere trafikk.
MA deler null-visjonen om ingen drepte og 
livsvarig skadde i trafikken, og vil sikre alle 
mennesker i trafikken frihet fra risikoen for 
å møte medtrafikanter påvirket av alkohol, 
rusgifter og medikamenter. 
 MA ser på bilen som et samfunnsgode 
som samtidig også gir store miljømessige 
utfordringer.  MA skal derfor bidra til en 
bilpolitikk som kan ivareta hele vårt ansvar 
for miljø og transportbehov. Dette er en 
naturlig del av fokuset på mennesket i 
trafikken.

Målet
Det er en menneskerett å kunne ferdes i 
trafikken med frihet fra risikoen å møte 
trafikanter påvirket av alkohol, rusmidler 
eller medikamenter. Disse stoffene er en 
alvorlig trussel mot liv, frihet og personlig 
sikkerhet for menneskene i trafikken.
 Med den økningen som har vært i 
rusrelaterte ulykker hittil i 2008, vil MA 
utfordre de politiske partiene på Stortinget 
til å følge opp ansvaret med å sette i verk 
tiltak slik at all trafikkplanlegging og alle 
trafikksikkerhetstiltak skal hjelpe det en-
kelte menneske til å opptre slik at ulykker, 
skader og dødsfall unngås. 
 MA vil at alkolås brukes aktivt i Norge 
for å begrense promillekjøring. MA vil at 
alkolås påbys i alle kjøretøy som driver 
skolebarnkjøring og annen kommersiell 
persontrafikk, samt i tunge kjøretøyer. MA 
har som mål at alkolås innføres i alle nye 
kjøretøy innen 2012, eller så snart relevant 
teknologi er på plass.

Alkolås viktigst
Fem av spørsmålene dreier seg om alkolås.
– Vi ønsker å begynne med å innføre 
alkolås i skolebusser, busser og drosjer. De 
som setter seg inn i et offentlig transport-
middel bør ha trygghet for at sjåføren ikke 
er ruset, sier han.
 På lengre sikt ønsker MA at alkolås skal 
bli en like vanlig del av bilens sikkerhets-
utstyr som bilbelte er i dag.
Et annet ønske er kortere salgstid for alko-
hol i butikker og på utesteder.
– Både i Norge og resten av Europa er det 
en sammenheng mellom tilgjengelighet til 
alkohol og fyllekjøring. Fyllekjøring er et så 
stort problem at et land som Italia vurderer 
å innføre skandinaviske restriksjoner på 
alkolholsalget for å få ned ulykkene. 
 Hver tredje dødsulykke på norske veier 
skyldes alkohol og andre rusmidler. 
– Hvis politikerne ønsker å redusere 
ulykkene, gir det raskest effekt å innføre 
strengere tiltak mot fyllekjøring, enten 
det er alkolås eller kortere salgstider, sier 
direktør Terje Tørring i MA.

1. Bør Stortinget redusere salgstiden for alkohol i butikkene 
 fra kl. 20.00 til kl. 18.00 alle virkedager?

2. Bør Stortinget redusere skjenketider for alkohol ved utesteder?

3. Bør Stortinget vedta at skolebusser skal være utrustet med alkolås?

4. Bør Stortinget vedta at alle personbefordringskjøretøyer som er underlagt 
 offentlig løyveplikt skal ha alkolås montert ?

5. Bør Stortinget vedta at alle tungtransportkjøretøyer i Norge skal ha alkolås montert?

6. Bør Stortinget vedta at alle som kjører på oppdrag for det offentlige skal ha alkolås   
 montert i sine biler?

7. Bør Stortinget vedta at alle som blir tatt for fyllekjøring i fremtiden 
 kun kan kjøre biler med alkolås montert?

8. Bør Stortinget vedta at alle nye biler skal utrustes med alkolås så snart teknologien 
 er kommersielt tilgjengelig ?

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

10. Bør Stortinget gi politiet hjemmel for testing for narkotiske stoffer uten 
 skjellig grunn, som de i dag har for testing for alkohol for motorførere i trafikken?

11. Bør regjeringen hvert år avgi en egen trafikksikkerhetsmelding til Stortinget, 
 med påfølgende debatt?

TRAFIKK

11 spørsmål fra MA 
til partiene på Stortinget

Foto: Stortinget



30 M OTO R F Ø R E R E N   |   5   |   2008

Økt alder, svekket syn og større risiko

Synet er den viktigste sansen for en bilfører. 
Det er avgjørende å se godt for å oppfatte 
trafikksituasjonene og å oppdage farer i tide. 
Svekket syn er farlig for både deg selv og 
dine medtrafikanter. Bilister som ser dårlig 
hevdes å ha tre til fem ganger større risiko 
for å havne i trafikkulykker. En tiltagende 
”eldrebølge” i samfunnet vil også gjøre seg 
gjeldende i trafikken etter hvert, og hver 
enkelt av bilførerne må være klar over at 
det skjer endringer med synet.

Viktig med tester
Knud Erik Alsbirk, som er spesialist i øye-
sykdommer og driver Sotra øyeklinikk, kom 
med viktige innspill i en artikkel i juni-
utgaven av det danske tidsskriftet for 
øyeleger Oftalmotlog. 
 Han gjennomførte en omfattende 
undersøkelse og skrev avhandlingen ”Visual 
functions and traffic accidents” på slutten 
av 90-tallet, basert på en vurdering av synet 

til bilister som var involvert i 359 alvorlige 
trafikkulykker med personskade i Danmark.
– Det er god grunn til å tro at forholdene i 
Norge er sammenlignbare med de danske, 
i og med at lovgivningen på dette feltet er 
den samme i de to landene og befolknings-
sammensetningen er nokså lik, med langt flere 
eldre bilister på veiene i dag, sier Alsbirk.
– Mange bilister er ikke klar over at de har 
et syn som er dårligere enn det loven krever 
for å kjøre bil. Synet svekkes gradvis og ofte 
uten at vi legger merke til det. Spesielt etter 
fylte 50 år kan synet bli dårligere, sier han.
 Norske bilister over 70 år må til synstest 
hvert år for å fornye sertifikatet. Alsbirk tar 
til orde for at det blir en helsepolitisk 
vurdering om man bør teste bilistenes syn 
oftere, og når de er yngre.
– I Finland testes bilister når de er 45 og 70 
år, og det er en ordning også Norge kunne 
innføre. Da vil vi bedre kunne fange opp de 
som ser dårlig, sier han.

Synstest på åstedet
Alsbirk mener politiet burde ta i bruk en syns-
test på relevante ulykkesåsteder for å fastslå 
om dårlig syn kan være en medvirkende årsak 
til ulykken.
– I England har de brukt ’’the number plate 
test ’’ i flere år, en test der et bilskilt blir 
holdt foran bilføreren på 26 meters avstand. 
Klarer han ikke lese skiltet, er synet for dårlig.
 En annen dansk øyenlegeekspert, dr. med. 
Carsten Edmund ved Rikshospitalet i København, 
anbefaler opplysningskampanjer om syn og 
trafikk, for å gjøre folk oppmerksom på at de 
kan ha for dårlig syn til å kjøre bil.
– Det handler ikke om å ta sertifikatet fra 
folk, men å hjelpe dem til å få bedret synet 
slik at de blir tryggere bilister. Det viktigste 
er å unngå at det skjer trafikkulykker fordi 
sjåføren ser for dårlig, sier Alsbirk, som legger 
til at de aller fleste kan få godt nok syn til 
å ferdes i trafikken ved å bruke briller eller 
kontaktlinser.

Høstmørket har senket seg over oss. Bilistene må bevege seg ut på 
regnvåte veier med dårlig lys. Da blir det ekstra viktig å være klar 
over at synet blir dårligere med alderen. Allerede fra 50-årsalderen 
svekkes synet så mye at du er mer utsatt for ulykker i trafikken, 
hevder en ny undersøkelse. Av H-E Hansen

TRAFIKK

Bilførere:

Knud Erik 
Alsbirk, har 
gjennomført 
en grundig 
undersøkelse.

Synet 
svekkes 

gradvis og 
ofte uten 

at vi legger 
merke til 

det.
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Fra og med 1. mars 2007 ble kjøretøy-
forskriftene endret slik at det ble påbudt å 
bringe med seg minst en refleks av godkjent 
type i bilen. Vesten skal plasseres slik at den er 
enkel å få tak i dersom man i et nødstilfelle må 
ut av bilen. De fleste bilister har refleksvest i 
bilen, slik påbudet tilsier. Ifølge tall fra Statens 
vegvesen hadde hele 98 % av bilistene allerede 
i fjor høst refleksvest i bilen.

Nedgang
Men stadig færre bruker den når de stanser 
langs veien. Forklaringen på nedgangen i bruk 
av refleksvestene kan være enkel.
– I fjor høst var det mye snakk om det nye 
påbudet om refleksvest som ble innført 1. mars 
i fjor. I år har det vært mye mindre skriverier 
om påbudet, og våre redningsfolk ser en klar 
nedgang i bruken nå i høst, sier avdelingssjef 
Irene Røsholt i Falck. 
– I fjor var bilistene i Trondheim de flinkeste 
til å bruke vest. Nå melder våre folk at bare 
10 % gjør det, sier Røsholt.
 Tromsø lå på bunn i fjor, og der er det 

fortsatt nesten ingen bilister som bruker 
refleksvest.

Noen er flinke
Det er ifølge undersøkelsen bare to områder 
som viser økning i bruken av refleksvester; 
Mjøsregionen (Hamar, Gjøvik og Lillehammer) 
og Grenland (Skien, Porsgrunn). Her er det 
rundt 50 % som bruker vest. Generelt er folk 
i byene flinkest til å bruke vest, mens bruken 
avtar utover på landet.
 Unge bilførere har vist seg å være de 
desidert dårligste til å bruke refleksvest. 
– Og når det gjelder menn og kvinner, spriker 
tallene mye, men kvinner over 50 ser ut til å 
være flittige vestbrukere, sier Røsholt. 

Bilen viktigst
Det viser seg også at sjåførene ofte tenker mer 
på bilen enn på sin egen sikkerhet. Når de får 

stopp på bilen, er det viktigere at sjåfør og 
passasjerer kommer seg ut av bilen og trygt 
ut av veien. I høstmørket, når det er vått på 
veiene, er det ekstra vanskelig å få øye på 
personer i veikanten. Kom i sikkerhet! Biler kan 
erstattes.
– Sett på nødblink, kjør så langt ut på vei-
kanten som mulig, ta på deg refleksvest, sett 
ut varseltrekant. Ikke sitt i bilen og vent på 
hjelp, men kom deg ut og i sikkerhet, er rådet.

Refleksvest: 

Mindre bruk
Det siste året har norske bilister 
blitt dårligere til å bruke refleks-
vest. Bare rundt 40 % av bilist-
ene som Falck har hjulpet langs 
veien hittil i høst, har brukt 
refleksvest. Det er en nedgang i 
forhold til for et år siden, da en 
tilsvarende telling viste at drøyt 
50 % brukte vest.

MA-refleksvester til salgs!
MA har fått inn et helt nytt parti 
refleksvester for barn. Nå som 
høsten er over oss er det viktig 
å ha synlig refleks. Disse vestene 
byr også på MAs nye, flotte logo!

Vestene er i følgende størrelser: XS (beregnet for 
barnehagebarn), S (primært for 6-7-åringer), 
M (for 7-9-åringer). Prisen er kr 45 pr. stk. 

Få igjen
MA har også igjen noen barnevester i str. S 

og M med den forrige MA-logoen. Prisen er nå 
redusert fra kr 45 til 25 pr. stk. I tillegg har 
vi vester i str. L, XL og XXL med den forrige 
MA-logoen, beregnet på ungdom og voksne. 
Prisen er nå redusert fra kr 70 til 50 pr. stk. 

Annen refleks
Ellers har vi en del annet refleksmateriell til 
salgs. Sjekk nettsidene www.refleksforalle.no, 
eller ta kontakt med Brita H. Eriksen for 
informasjon eller bestilling: 
Tlf.: 22 95 69 51 
eller e-post: brita.eriksen@ma-norge.no  
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MA-medlemmene har gjennom 
flere år hatt færre skader enn 
gjennomsnittet av privat-
kundene. Dette gjør at det er 
grunnlag for gode medlems-
rabatter for dem som velger å ha 
sine forsikringer i SpareBank 1 
Skadeforsikring. Men mange 
MA-medlemmer går glipp av 
fordelene de kan få.

Ved å dokumentere sitt medlemskap i MA når 
forsikringsavtalen inngås, får MA-medlemmer 
medlemsrabatt i SpareBank 1 så lenge de 
opprettholder medlemskapet i MA. Medlems-
oversikten i MA blir hvert år sammenlignet 
med tilsvarende oversikt over hvem som får 
medlemsrabatt i selskapet. For å være sikker 
på at du som medlem av MA får alle de 
forsikringsfordelene du kan, er det likevel 
viktig at du selv følger opp. 

Sjekk forsikringsbeviset
Vi oppfordrer alle til å kontrollere forsikrings-
beviset for å sikre at det er gitt medlems-
rabatt i tråd med avtalen. Det er trolig noen 
som vil finne ut at de til tross for aktivt 
medlemskap og forsikringsavtale i SpareBank 

1 Skadeforsikring ikke får den rabatt de har 
rett på. Vi oppfordrer de det gjelder om å ta 
kontakt med nærmeste SpareBank 1-bank for 
å få rettet opp i dette. 

To rabattelementer
MA-medlemmene har en medlemsrabatt på 10 %. 
Fordi selskapet har økonomisk gevinst av at 
kunden har mange forsikringer 
i selskapet, er det i tillegg etablert en 
helkunderabatt. Størrelsen på denne er 
avhengig av hvor mange forsikringer 
som er laget. Her er det mulig å 
oppnå 20 % rabatt for den som har 
minst 5 forskjellige forsikringer i 
selskapet i tillegg til å ha avtale 
om å få all forsikrings-
dokumentasjon på nettet. 
Kundeforhold til en av bankene 
i SpareBank 1- alliansen gir 
ytterligere 5 % rabatt. 

Medlemskap flere steder
Noen av MA-medlemmene er samtidig medlem 
i LO, og har ved det nytte av de ulike LOfavør-
produktene. På disse produktene oppnås det 
ikke MA-rabatt i tillegg. LOfavør-forsikringen 
teller imidlertid med ved fastsettelse av 
helkunderabatten.   

Av Fred Nilsen, 
SpareBank 1 
Skadeforsikring

ORGANISASJON

Noen MA-medlemmer går glipp 
av gode medlemsfordeler

Under listen av forsikringsobjekter vil man 
på forsikringsbeviset finne rabatten og 
typen kundeforhold, som ved eksempelet 
her:

I prisen er det fratrukket kr 913 i rabatt 
basert på følgende kundeforhold: 
Helkunde 
MA-kunde
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Dermed får våre medlemmer den nyttige 
håndboken med det man kan ønske seg av 
nyttig informasjon om medlemskapet. Og 
hva medlemskontingenten angår vil de som 
betaler innen fristens utløp 31. desember 
være med i trekningen av en reisegavesjekk 
på 5000 kroner.

Medlemshåndboken
Hvert år gir MA ut sin håndbok. Her finnes 
nyttig informasjon om organisasjonen og de 
tilbudene og fordelene medlemmene har. I 
boken presenterer vi alle MAs medlemsfordeler, 
som ved bruk gir deg som medlem reduserte 
kostnader og hjelp når du måtte trenge det. 
Medlemshåndboken 2009 inneholder lett 
tilgjengelige sider om autohjelp, rådgivning, 
reisetjeneste, forsikring, fordelsprogram med 
omtale av MAs samarbeidspartnere, MA-
Ungdom, MA-Prosjekt og all nødvendig 
informasjon om MA-medlemskapet.

Bruk fordelene
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet 
gode forsikringsordninger og rabatter fra 
SpareBank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp i 
samarbeid med Viking Redningstjeneste som 
fullt betalende medlemmer er dekket av.
 Videre kan du få teknisk veiledning og 

juridisk hjelp om det trengs. Det kan oppnås 
rabatt på hoteller, campingplasser og vandrer-
hjem, og du får gode tilbud på verksteds-
tjenester, utstyr, bilrekvisita og leiebil. For 
å nevne noe. Abonnement på Motorføreren 
inngår selvsagt i medlemskapet. Les og sett 
deg inn i fordeler og tilbud. Bruk heftet aktivt!

Medlemskap 2009
Giroblanketten for medlemskontingenten for 
2009 er også vedlagt. Den er direkte adressert 
til medlemmene og har ferdig utfylt beløp for 
kontingenten i henhold til den medlems-
kategorien du er registrert i. Nytt av året er 
at de tidligere kategoriene for eldre og uføre 
nå har skiftet betegnelse til Honnørmedlem-
skap. Enten det gjelder registrert medlemskap 
med eller uten autohjelp, representerer dette 
imidlertid ingen annen forandring.
 Dermed skulle det bare være å betale, det 
være seg i banken, på posten eller over inter-
nett. Betalingsfristen er 31. desember. Og det 
vanker altså premie til den som blir trukket ut 
blant betalerne før denne datoen.

Vær synlig
På innbetalingsblanketten finnes medlems-
kortet for neste år, som på en enkel måte kan 
løsnes fra blanketten. Legg også merke til at 

det følger med to MA-klistremerker til å sette 
på innsiden av bilvinduet. Det er viktig at MA 
synes! På baksiden av MA-merkene finnes også 
de viktige telefonnumrene du skal ringe hvis 
du har behov for Autohjelp fra Viking.

Endringer
Endringer av medlemskap skjer ved å ta 
kontakt med MA:
Telefon 22 95 69 58 / 22 95 69 69 
eller på e-post ma@ma-norge.no

Beskjed kan også sendes pr post til
MA, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo

19
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Sammen med denne utgaven 
av Motorføreren sendes også 
MAs medlemshåndbok for 2009 
ut. Nå er tiden kommet for 
fornyelse av MA-medlemskapet, 
så innbetalingsblanketten 
følger også med.

MA-medlemskap:

Tid for 
fornyelse
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MAs KastMasken-program skal gjøre ungdom 
bevisste om egne valg og holdninger til 
viktige temaer som rusmidler, utdanning, 
yrkesvalg, selvtillit, fritidsinteresser, hobby 
og trafikk. Dette skjer med teaterforestil-
linger og undervisningsopplegg på ung-
domsskoler.

Nytt opplegg
KastMasken har vært gjenstand for kontinuerlig 
forbedring og fornying. Men ingen fornying 
har vært så omfattende som den som skjer fra 
og med skoleåret 2008-09. KastMasken blir nå 
et 3-årig tilbud – altså til elever i alle trinn i 
ungdomsskolen – samt deres foreldre.

Skolene inngår en 3-årig avtale med Kast-
Masken. Det vil da være en gjensidig plikt 
for skolen og KastMasken til å gjennomføre 
planlagte opplegg: undervisning og foreldre-
møte. Det blir et langvarig samspill mellom 
KastMasken, som har sin fulle betegnelse 
KastMaskens teater- og infogruppe ”Impuls”, 
skolen, elevene og foreldrene, der opplegget 
omfatter undervisning med for- og etter-
arbeid, teaterforestilling, foreldremøter for 9. 
klasse. Skolene får tilbud om informasjons-
møte med programpresentasjon og møte om 
hvordan opplegget gjennomføres og arbeidet 
gjennomføres.  
 Det er utarbeidet et innholdsrikt under-

visningsmateriell; støttelitteratur for 
lærere, samt materiell for elever og foreldre. 
Dessuten får hver skole tilbud om brosjyre-
materiell, presentasjoner om ungdom og rus-
midler og lån av fotoutstillingen ”Bråstopp”. 

Teoretisk grunnlag
KastMaskens opplegg er basert på blant annet 
anbefalinger fra det Europeiske overvåkings-
senter for narkotika og narkotikamisbruk som 
en rettesnor for utvikling av sitt rusfore-
byggende program. Det er verd å merke seg 
at anbefalingene gjelder både legale og ille-
gale rusmidler.
 Narkotikaforebyggende programmer i 

12 år på norske veier 
KastMasken: 

KastMasken er et landsomfattende forebyggingsprogram med fokus på alkoholbruk blant ungdom. 
MA-programmet ønsker i særlig grad å påvirke debutalderen for alkohol – samt bidra til reduksjon 
av ungdommens alkoholbruk. Etter 12 år med landsomfattende turneer legger KastMasken ut på 
atter en ny sesong i skoleåret 2008/2009. Og i år har de med seg et helt nytt opplegg i bagasjen!
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skolen som har vist seg å være vellykkede, 
har inneholdt følgende elementer: person-
lige ferdigheter (at ungdommen skal kunne 
ta avgjørelser, overkomme vanskeligheter, 
ha mål), sosiale ferdigheter (selvsikkerhet, 
kunne motstå gruppepress), kunnskap om 
narkotika og konsekvenser av bruk, samt få 
holdninger (spesielt å korrigere misoppfat-
ninger om narkotikabruk blant jevnaldrede).

Forskning
Forskning har vist at også andre momenter 
har betydning for om de forebyggende 
programmene skal være effektive. Dette 
omfatter interaktiv læring som for eksempel 
diskusjoner blant jevnaldrede i stedet for 
utelukkende pedagogisk undervisning, sosial 
kompetanse og mot til å kunne si nei til 
narkotika. Det er viktig med aktiv involvering 
av familien for å få i gang diskusjoner også i 
hjemmene. Programmer med høy intensitet i 
små grupper gir bedre resultater, Og alle pro-
grammer som lykkes, omhandler både lovlige 
og ulovlige rusmidler.
 Det forebyggende arbeidet kan virke mot 
sin hensikt dersom det ikke gjøres på den 
rette måten. Kortsiktige eller sporadiske 
tiltak – som for eksempel enkeltforelesninger 
holdt av spesialister/politiet eller ”Nei til 
narkotika”-dager har vist seg lite effektive 
og kan til og med stimulere ungdommens 
nysgjerrighet på narkotika.
 Ubalansert informasjon – der f.eks. 
risikoen og farene knyttet til bruk av ulovlige 
stoffer overdrives – virker heller ikke. Når 
ungdommer gjennom egne eller bekjentes 
erfaringer skjønner at de er blitt villedet, vil 
de siden forkaste enhver form for informa-
sjon fra ”offisielle” kanaler.
 Det er bred enighet blant ekspertene 
om at skremselspropaganda bare er effek-
tivt under svært spesielle omstendigheter. 
Forebyggende arbeid som ikke tar sosial 
påvirkning eller gruppepress i betraktning, 
ikke omfatter samspill ungdommene imellom, 
mangler struktur og stort sett er basert på 
fordomsfulle oppfatninger om narkotika, vil 
sannsynligvis mislykkes.

Et bredt tilbud: Få rusforebyggende program har et så omfattende tilbud som KastMasken. Som komponent-
oversikten viser omfatter tiltakene alt fra undervisning og foreldremøter til ”gla”-kontroller, fritidsklubb-
arrangementer og fagkonferanser.

KastMasken i tall

KastMasken har vært i virksomhet i 12 år. I løpet av sin historie 
er det litt av noen resultater som er oppnådd, viser tallene: 
 
•  ca. 30 000 elever har deltatt på en 5-timers skoledag
•  ca. 14 000 foreldre har deltatt på foreldremøter 
•  ca. 20 000 ungdommer har deltatt på fritidsklubb- 
 og kick-arrangementer 
•  ca. 80 000 har besøkt hjemmesidene etter lanseringen høsten 2003
•  ca. 5 000 bilister har deltatt på KastMaskens Gla-kontroller

Mer informasjon finnes på KastMaskens hjemmesider: 
www. kastmasken.no

Fra høyre:

Hvert eneste år har 
KastMasken reist ut med 
en ny Teater- & informa-
sjonsgruppe. 
Her er den 13. KastMasken-
gruppen som siden tidlig i 
høst har vært på turné. 

KastMasken nr.13

Aleksander Sylvan Knutsen
22 år - Skien. Bakgrunn fra barneteater, dramalinja på videregående, New York film academy i Los Angeles 
og Film og TV produksjon i Oslo. Interesser: Film, teater, musikk og venner.

Kine Hoholt Bjelland
21 år - Haugesund. Bakgrunn fra musikklinja på videregående, ten-sing kor, Haugesund teaterskole, teater-
vitenskap, drama på høyskolen, Bergen filharmoniske kor og Bømlo musikallaug.  
Interesser: Dyr, kjæresten, venner, kaffe, bøker, musikk, teater og tur.

Ann Christin Ødegaard
22 år - Åndalsnes. Bakgrunn fra Rauma musikkskoles kor, Åndalsnes damekor, Mastrakoret og svennebrev som 
konditor. Interesser: Hjelpekorpset, bøker, musikk og venner.

Kjell-Roger Lange
24 år - Trondheim. Bakgrunn fra musikklinje på videregående og lærerhøyskole med drama og musikk som fag. 
Interesser: Musikk, teater, venner og trening.



“Barnas Kulturuke” i Lillesand fant 
sted i begynnelsen av november. 
2008. Klubbhuset til Birkenes og 
Lillesand avdeling av MA ble brukt 
til flere av arrangementene som 
kulturetaten i Lillesand kommune 
sto for.

”Barnas Kulturuke” er rettet mot barn og 
ungdom for å vise hvilke aktiviteter som finnes 
for disse aldersgruppene. Arrangementene skal 
gjøre kjent hva som finnes av aktiviteter i 
lokalmiljøet. Her fikk MA informert om hva så 
vel MA-Ungdom som MA driver med lokalt og 
sentralt.

Gjør det selv
Blant annet hadde mekkegruppa ved Ung-
prosjektet åpen garasje i MAs lokaler, der barn 
og ungdom kunne komme med forskjellige 

maskiner som det var problemer med. Her 
kunne de få hjelp og gode råd til å reparere 
selv. Eller man kunne følge interessert med på 
andre som fikset mopeden, gressklipperen eller 
hva det måtte være. Et flott og lærerikt tiltak 
for de unge.

Radiostyrt
Inne i salen på MA-senteret, hadde Lillesand 
RC-klubb stilt ut ulike typer radiostyrte fly, 
biler og helikoptre. I tillegg til dette hadde de 
lagd et lite verksted hvor man kunne få fikset 
feil, samt få råd og veiledning til et vellykket 
byggeprosjekt. Utendørs arrangerte RC-klubben 
flyoppvisning med helikopter og kjøring med 
elektrisk- og bensindrevne biler. Det blir nok 
noen nye byggesett under juletreet i år.
MA delte ut reflekser, som er så veldig viktige 
for unge og voksne i denne mørke årstiden.

 

MA-kryssord 5-2008

Navn:   Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2008:

Sven Jortveit, Kvinesdal
Haakon Almestad, Volda    
Edgar Heimdal, Svarstad 

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 31. januar 2009
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Av Arne Berntsen

Radiostyrte biler og fly ble tatt under behandling.

Mekkegruppa i aksjon.

Mekkedag på MA-senteret
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Godt i gang

DeathTrip: Ny nettside

Nord-Østerdal avdeling feiret 50

MA-lotteriet:

MA-lotteriet 2008/2009 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 måned-
lig på det antall lodd du selv ønsker. Faste lodd-
abonnenter 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

Death Trip er en landsomfattende konkurranse der elever i vide-
regående skole engasjeres til å bidra kreativt til forebyggende arbeid 
mot fyllekjøring. Årets konkurranse er i gang. 

Nå er nettsidene til MA-prosjektet også i drift. Nettsidene er å finne på www.deathtrip.no. 
De er fortsatt under utvikling og skal inneholde informasjon og nyheter om konkurransen, 
som i skoleåret 2008/2009 har et dusin skoler som deltakere.

Les mer på www.deathtrip.no

Rundt 30 gjester var samlet på Trons-
vangen Seter i Alvdal for å markere 
at avdelingen var 50 år i oktober. Det 
ble også understreket at MA er 80 år. 

Leder for avdelingen, Ivar Eftevand, ønsket 
velkommen til festjubileet, som ble innledet 
midt på dagen med servering av kaffe, te og 
rundstykker. I tilegg til avdelingens egne med-
lemmer kom tilreisende gjester fra avdelingene 
i Hamar, Trysil, Røros, Trøndelag og Oppland. 
Sentralstyret var representert med Odd-Harald 
Bjørnøy.

Marta og Odd Wigum fra Trondheim, som også 
tidligere har vært på avdelingens tilstelninger, 
sto for henholdsvis vakker pianomusikk og 
møteledelse med kommenterte og gode historier.
     Eftevand orienterte lederen om avdelingens 
aktiviteter og hentet frem interessante og 
morsomme detaljer fra referatene som er å finne 
i møteprotokollen fra årenes løp. Nord-Østerdal 
er vel den avdeling som har vert lengst utholden 
i billøpsaktiviteter?

Hygge og heder
Tiden går alltid fort når avholdsfolket er samlet. 
Festmiddagen stod for tur. I en høsttid for elg-

jakt måtte det bli 
elghakk som sto 
på meny. Som det 
seg hør og bør, 
skal det være fest-
tale ved en slik 
anledning. Denne 
sto sentralstyre-
medlem Bjørnøy 
for. Han tok for 
seg så vel dagens 
MA som fremtids-
visjonene.
    Det ble frem-
ført hilsninger 

med mange fine lykkeønskninger og overrakt 
gaver. MA-veteranene i ”Old Boys Swingers”, 
Per Rostad, Kjell Nygard og Povl Jørgensen fra 
Hamar, sto for musikken for et lydhørt publikum. 
 Jubileumsmarkeringen ble også benyttet til 
å dele ut 3. grads hedersmerke til syv MA-med-
lemmer for 40 års medlemskap.
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Tips til Motorføreren
Redaksjonen i Motorføreren vil 
gjerne ha tips om stoff til bladet. 
Dersom du har noe interessant å 
melde fra organisasjonen eller for-
slag til andre notiser og artikler, vil 
vi gjerne høre om det.

Det skjer mye spennende i MA og på bil- og 
trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere 
å bruke enten i Motorføreren eller på MAs 

nettsider – www.ma-norge.no. Ring, send en 
e-post eller et brev.
 Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må 
dette avtales på forhånd på grunn av plan-
legging og plassbegrensninger. Vi kan ikke 
love at alt kommer med, men ser frem til 
mange spennende saker.
Redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62. 
E-post kan sendes til: 
motorforeren@ma-norge.no. 
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motor-
føreren”.

 



Skattefrie gaver

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

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

REISERORGANISASJON

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




