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Så langt kan det se ut som om antall drepte og hardt 
skadde i 2009 vil bli lavere enn i 2008. Det er bra. 
Men allikevel er tallene alt for høye. Vi kan ikke 
akseptere at så mange hvert år blir drept i trafikken 
i Norge. Dette må vi få gjort noe med. Men den 
 visjonen som MA har sluttet seg til om ingen drepte 
og hardt skadde i trafikken, kan for mange virke fjern. 

Noen av dere fulgte muligens med i TV-programmet 
”Typisk norsk” som NRK sendte for noen år siden. Et 
av programmene startet jakten på Norges nasjonalord. 
Tusen forslag kom inn, og ved avtemmingen blant 
seerne vant DUGNAD. Dugnad er ulønnet frivillig 
arbeid. Vi kjenner det fra skolemusikken, idrettslaget, 
borettslaget og mange andre sammenhenger. I hvert 
fall vi som har kommet litt opp i årene, kjenner godt 
til hva dette dreier seg om. Det er dugnad vi trenger 
på norske veier i dag; en trafikksikkerhetsdugnad. En 
dugnad hvor alle trafikksikkerhetsaktører setter sine 
krefter inn.

MA er en frivillig og medlemsbasert organisasjon. 
Dugnadsånden preger vårt arbeid landet rundt. Vi 
er opptatt av hvordan de frivillige organisasjonene 
trekkes med i trafikksikkerhetsarbeidet og blir gjort 
synlige. Staten - det offentlige - skal og må ha 
hovedansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. 
Men vi er så frimodig og hevder at det arbeidet som 
er gjort av de frivillige har påvirket den positive 
ulykkesutviklingen vår. I arbeidet som nå er i gang 
med ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet må 
det tydeliggjøres hvilket arbeid som skjer i de fri-
villige organisasjonene. Slik vil flere få et eierskap 
til innsatsen.

Vi håper at den ulykkesutviklingen vi har sett i år 
fortsetter i 2010, og aller helst forsterker seg. Vi i MA 
skal sette våre ressurser og krefter inn, både lokalt og 
sentralt. 

Terje Tørring 
Direktør

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET
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Vinteren er her. Tiden er inne for vanskelige kjøreforhold. Men også for muligheten til å 
dyrke urnorske aktiviteter, løpe på ski og gå på skøyter.

Jeg har hørt at Jan Erik Vold forteller om hvordan han elsket skøyteidretten. Men så 
ble den tatt livet av da man begynte å gå innendørs. I et miljøperspektiv er det jo 
paradoksalt at man bygger oppvarmete innendørs arenaer og bruker energi på å lage is 
når vinteren herjer med kulde rett utenfor. Dette er bare et tilfeldig - men nærliggende 
- eksempel på alt det vi rike kan ”koste” på oss. Et paradoksalt eksempel, for jo mer vi 
fyrer opp fryseelementene i innetemperatur, jo mer nører man opp under en eventuell 
miljø- og klimakrise. Med enda mildere klima, mindre is, dårligere skøyteforhold…

I disse førjulstider da miljø- og klimakrise nesten bare overgås av svineinfluensaen i 
viktighet, er det duket for FNs store miljøkonferanse i København.  12 år etter Kyoto-
avtalen skal det nå bygges ny grunn for å sikre kloden mot en mulig klimakatastrofe. 
Hva blir utfallet?

Unnskyld at jeg er en smule skeptisk til hva resultatene kan bli. Blir det bare tomme ord 
i København? Og hvis det blir en avtale, der også de rikeste verstingene denne gangen er 
med, er det like spennende å se hvordan vedtakene blir fulgt opp og håndhevet.

Vi kan ikke bare skylde på politikerne for maktesløsheten. Fra verdens ledere i Køben-
havn gjelder spørsmålene oss alle, helt inn i den enkelte hverdagen: Vil vi gjøre noe, 
eller blir det bare all verdens babelsk prat? Kan det faktisk være at vi ikke bare kan 
kjøpe og konsumere alt vi vil ha lenger? At vi må begynne å gjøre ofre. For eksempel 
igjen å gå ut i kulda for å drive vintersport? Ja, for det er ikke bare bilen og flyreisene 
som bidrar til CO2-utslippene, men alt vi foretar oss!

Inspirert av Jan-Erik Vold vil jeg tillate meg et poetisk apropos:

Så får vi se hva det blir ut av København og vår egen vilje til forandring. Vi er inne 
i advent, så det er uansett en tid for forhåpningsfull venting.

PS: I samme øyeblikk som Motorføreren skal gå i trykken, kommer nyheten om at 
USA og en del andre land allerede før København-møtet ser bort fra muligheten for 
en bindende avtale. Fortsatt god advent.

Trafikksikkerhetsdugnad

Advent, ord og handling
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Hans-Erik Hansen
Redaktør

MILJØKRISE
MILJØ  -  KRISE
MJØLI  - KISER
ILJØM  -  RISKE
LIMØJ  -  ISREK
JØMLI  -  SIRKE
ØLJIM  -  ERSIK
KILER  -  ØMJIS
RISIL  -  KJØME
IKJIR  - ELSØM
SMEØJ  -  RILIK
ERØKI  -  SJLIM
SØLER  -  MIKJI
REMJE  - SLIKØ
MØLJE  -  SKRIK



Hver høringsinstans fikk en tilmålt tid på kun 
10 minutter til å komme med sine synspunk-
ter på Samferdselsdepartementets utkast til 
statsbudsjett for neste år. Det var MAs direktør 
Terje Tørring som førte ordet overfor de 16 
stortingsrepresentantene, som utgjør komiteen 
i stortingsperioden 2009-2013.

Lang liste
I alt hadde Transport- og kommunikasjon-
skomiteen satt av hele tre dager til høringene. 
MA var blant de tre første som kom til orde da 
trafikksikkerhet sto på dagsordenen.
- MA setter hensynet til det enkelte mennesket 
høyest i trafikken, innledet Tørring da han fikk 
ordet fra komitéleder Knut Arild Hareide (KrF).
 Tørring gjorde en kort gjennomgang av 
hva MA står for og arbeider med.
- MA er og har vært en viktig aktør i trafikk-
sikkerhetsarbeidet. MA har i over 80 år 
arbeidet for trafikksikkerheten, med hoved-
vekt på alkohol og andre rusmidler. Både 
0,5- promille grensen Norge fikk i 1936 og 

0,2-promillegrensen vi fikk i 2001, kom etter 
iherdig påvirkningsarbeid gjort av MA. Nå 
er alkolås og narkometer viktige saker det 
arbeides med, sa Tørring, som poengterte hvor 
mange som dør og blir skadet som følge av rus 
i trafikken.
 I forbindelse med det aktuelle statsbud-
sjettet var det spesielt to punkter MA ønsket 
å ta opp denne gangen: Tilskudd til trafikk-
sikkerhetsformål og trafikksikkerhet på vei.

Frivillighet
I sitt innlegg og i høringsnotatet som ble 
oversendt komitémedlemmene, sa Tørring 
videre:
- MA er en frivillig og medlemsbasert orga-
nisasjon, hvor dugnadsånden preger vårt 
arbeid landet rundt. Vi er opptatt av hvordan 
de frivillige organisasjonene trekkes med i 
arbeidet og blir gjort synlig. Staten skal og må 
ha hovedansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet 
i Norge. Men vi er så frimodig og hevder at 
det arbeidet som er gjort av de frivillige har 

påvirket ulykkesutviklingen i Norge. I det 
arbeidet som nå er i gang med ny nasjonal 
tiltaksplan for trafikksikkerhet i Norge må 
det tydeliggjøres det arbeidet som skjer i de 
frivillige organisasjonene. Men dette arbeidet 
kan ikke bare skje ved dugnad, heller ikke i 
en frivillig organisasjon. Dette arbeidet krever 
også økonomiske ressurser.
 Trafikksikkerhet er vel det eneste feltet 
hvor det ikke er en statlig tilskuddordning til 
frivillig arbeid. 
 Trygg Trafikk er en paraplyorganisasjon for 
frivillig trafikksikkerhetsarbeid. Men den tilde-
ling som de får rekker knapt til det arbeide de 
selv driver. Ikke noe av dette er øremerket til 
medlemsorganisasjonene.
 Vi mener at MA og de andre organisas-
jonene gir et vesentlig bidrag for bedre trafikk-
sikkerhet. Som en aksept og anerkjennelse 
for det arbeid som utføres, er vårt krav at det 
etableres en tilskuddordning for organisasjoner, 
som etter søknad får tilført midler fra staten 
til prosjekter/tiltak som vil være med på å 

 
ORGANISASJON

Statsbudsjettet 2010:
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I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010 ble det 
holdt en høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget. 
MA var en av de første høringsinstansene som fikk møte den nye 
komiteen.

MA i stortingshøring

Av H-E Hansen

Komitéhøringen ble overført på Stortinget nett-TV.Knut Arild Hareide (Krf ) er ny komitéleder. Direktør Tørring fremførte MAs sak.



redusere antallet drepte og skadde i trafikken.
Dette ligger inne i den forrige handlingsplanen 
for trafikksikkerhet som et forslag, uten at det 
har ført til noe. Mulig det er bare vi i MA som 
har registrert det.

Trafikksikkerhetstiltak
- Vår kommentar til avsnittet om ”Trafikktryg-
gleik på veg” er at vi i utgangspunktet ikke har 
problem med hovedsakelig å slutte oss til de 
tiltak som beskrives der. 
 Vi er inneforstått med at ved bedre veier, 
midtrekkverk, utbedring av siderekkverk med mer 
vil skadeomfanget reduseres. Sjåførfeil kan føre 
til mindre omfattende skader. Vi har tro på ATK 
og prikkbelastning er tiltak som vil fungere.
 Det arbeidet som er satt i gang mot 
ungdomsulykker støtter vi opp om, hvor for 
eksempel prikkbelastningen kan være et 
virkemiddel.
 Med det fokus som MA alltid har hatt på 
ruspåvirket kjøring ser vi meget positivt på at 
det nå omsider ser ut til at det i Veitrafikk-

loven vil bli foreslått endringer med bl.a. 
innføring av lave lovsatte grenser for kjøring 
under påvirkning av narkotiske stoffer. Dette 
er noe MA har gått inn for lenge, og vårt 
standpunkt har alltid vært en nulltoleranse, 
en nullgrense. Vi liker også godt at det vil 
bli lovhjemlet å kunne teste motorvognførere 
med ”narkometer”, uten krav om mistanke.

Et savn
Imidlertid savner vi i dette avnittet et 
virkemiddel, et tiltak vi vet vil redusere 
omfanget av påvirket kjøring. Nemlig alkolås. 
Dette er et tiltak MA har arbeidet for å få 
inn ført gjennom mange år, og i norsk trafikk-
sikkerhetsmiljø er det nå stor enighet om at 
dette er noe som må komme. Alkolås og økt 
politiovervåking er de tiltak som sannsynligvis 
vil fungere best. 
 Våre krav kortsiktig er at det så snart 
som mulig må kreves alkolås i alle kjøretøy 
som driver løyve/konsesjonsbelagt kjøring. 
Vi er en pådriver for at det anbefales overfor 

kommuner/fylkeskommuner at man frivillig tar 
dette i bruk. MA har det siste halvåret drevet 
aktivt påvirkningsarbeid overfor kommuner 
og fylkeskommuner med meget god respons. 
Fylker som Troms og Oppland stiller nå krav 
om alkolås i busser.
 Vi vil også kreve alkolås i tungbiler, dette 
når EU også har avklart dette spørsmålet. 
Når det gjelder personbiler så har vi et 
landsmøtevedtak om at alkolås skal være 
installert i alle nye biler fra 2012. MA vil 
arbeide for at alkolås blir brukt aktivt i 
forbindelse med straffeutmåling ved promille-
dommer. For eksempel tidspunkt for å få 
tilbake førerkort, gjennom promilleprogram-
mer, for sjåfører med påvist rusproblemer.
- Vår henstilling til Transportkomiteen er 
aktivt å arbeide for innføring av alkolås, sa 
MA-direktør Terje Tørring, som avslutningsvis 
understreket at MA har tro på at det offentlige 
og det frivillige gjennom felles innsats 
kan redusere antallet drepte og skadde i 
trafikken.

ORGANISASJON
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Han hadde redaktør Hansen som bisitter. MA og andre trafikkorganisasjoner ble hørt. Komitémedlemmene stilte oppfølgingsspørsmål.



I over halvparten av dødsulykkene der 
sjåføren kjørte bevisst uforsiktig og klander-
verdig, var han tidligere straffet. Og i nesten 
tre av fire tilfeller var den klanderverdige 
faktoren rus.
 Enten var de dømt for ruskjøring eller 
andre trafikkforseelser tidligere, eller så var 
de krimi nelle på  annen måte før ulykken. 
De utgjør en gruppe uansvarlige sjåfører som 
forvolder død på veiene. Undersøkelsen og 
tallmaterialet forteller om en gruppe sjåfører, 
som ikke burde finnes bak rattet.

Overrepresentert 
I UPs nye og omfattende undersøkelse ”Hvem 
fortjener politiets oppmerksomhet?”, som 
ble omtalt i forrige nummer av Motorføreren, 
settes det fokus på hvem som forårsaker 
ulykkene, hvordan de skjer, ofre og andre 
 sammenhenger.
 Blant annet viser det seg at i dødsulykker 
der rus var årsak, var tidligere straffete 
gjerningsmenn overrepresentert.
- Denne gruppen utgjør en særlig utfordring 
i trafikksikkerhetsarbeidet, og det er viktig å 

se politiets innsats på veiene som en del av 
politiets alminnelige forebyggende og krimi-
nalitetsbekjempende arbeid. For første gang 
har vi også fått vite hvor mange som helt 
uskyldig blir drept på veiene, skriver UP-sjef 
Odd Reidar Humlegård i rapporten.
 Utrykningspolitiet har gått gjennom alle 
de 425 dødsulykkene i trafikken i årene 2004 
og 2005. Studien tar særlig for seg hva som 
kjennetegner de førerne som forårsaker døds-
ulykker. 

TEMA
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Sjåfører som forårsaker døds-
ulykker er ofte tidligere straffet. 
Og et stort antall av disse kjører i 
rus når de kjører andre og seg selv 
i døden. I sin omfattende studie 
har Utrykningspolitiet kommet til 
oppsiktsvekkende resultater.

UP-rapport

Kriminelle 
gjengangere

Utrykningspolitiet:

Andel av gjerningsmenn som er tidligere straffet, 
blått representerer ikke klandreverdig og rødt klandreverdig adferd.

Andel av gjerningsmenn som er tidligere straffet, fordelt på under-
grupper av klandreverdig atferd.

UP-sjef Odd Reidar Humlegård og rapporten anskueliggjør overraskende store tall.



Definisjoner
I studien holder man seg ikke strengt til 
strafferettslige vurderinger i forhold til krav til 
bevis. Siden strafferettslige betegnelser er lite 
benyttet, benytter UP seg av noen sentrale 
begreper.
 Betegnelsen ”gjerningsmann” er brukt 
på den personen som er nærmest til å bære 
an svaret for ulykken, uavhengig av skyld i 
straffe rettslig forstand. For hver ulykke er det 
bare definert én gjerningsmann. Gjernings-
mannen er alltid fører av et kjøretøy, dvs. at in-
gen fotgjengere er definert som gjerningsmenn.
 Gruppen ” klanderverdig atferd” omfatter 
de som har kjørt for fort, har kjørt i rus-
påvirket tilstand og/eller har utvist aggressiv 
trafikkatferd. Slik atferd skaper situasjoner 
med fare for liv og helse for bilføreren selv 
eller andre, dvs. situasjoner med forhøyet 
 ulykkesrisiko, der gjerningsmannen er å 
bebreide for sin atferd. Klanderverdig atferd 
vil stort sett tilsvare forsettlige eller bevisst 
uaktsomme handlinger. Det vil si at personen 
er klar over faremomentene ved sin opp-
treden, men likevel velger å ta en risiko. 
Altså er det er snakk om ”den hensynsløse”.
 Årsakskategoriene som ikke inngår 
under klanderverdig atferd omtales med 
samle begrepet ”ikke klanderverdig atferd”. 
Her inngår årsaker som uoppmerksomhet, 
kjøreferdighet, mistanke om illebefinnende, 
at man faller i søvn, spekulasjon om selvdrap, 
feil lasting av bilen,, ”hendelige uhell”, andre 
føreforhold og ukjente faktorer. Atferd som 
er definert som ”ikke klanderverdig” kan være 
kritikkverdig eller straffbar atferd, men har 
karakter av forsømmelse eller passivitet.

Tidligere straffet
Av alle gjerningsmenn i de 425 dødsulykkene 

gjennomgått i studien, er andelen tidligere 
straffete 35 %. De kan ha tidligere dommer 
for trafikkovertredelser og andre straffbare 
forhold. Når man ser på de sjåførene som har 
utvist direkte klanderverdig og bevisst farlig 
atferd, er så mange som 51 % tidligere straf-
fet! Blant de ikke klanderverdige sjåførene, er 
derimot 18 % tidligere straffet.
 En undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå 
viser en ”gjennomsnittlig” prosent av siktelse 
for lovbrudd i befolkningen på 21 %. Til sam-
menligning viser UP- tallene at gjernings-
mennene i dødsulykkene utgjør en gruppe som 
i større grad har vært i kontakt med politiet 
enn befolkningen forøvrig. Dette forsterkes 
når man bare ser på de av gjerningsmennene 
som er kategorisert med en klanderverdig 
atferd.

Gjengangere
Blant dem som er tidligere straffet, både 
blant klanderverdige og ikke klanderverdige 
gjerningsmenn, er det trafikkovertredelser 
som er klart mest vanlig. Det var 36 % av 
de klanderverdige gjerningsmennene som 
tidligere har vært straffet for ett eller flere 
trafikkforhold. Det er altså gjengangerne det 
er snakk om, enten det gjelder fyllekjøring 
eller annen farlig atferd på veiene. 12 % av de 
ikke klanderverdige gjerningsmennene hadde 
også lovbrudd på veien tidligere.
 Selv om det er trafikkforseelser som er 
mest vanlig, ser vi at faktisk så mye som 38 % 
av gjerningsmenn med klanderverdig atferd er 
tidligere straffet også for annet enn trafikale 
forhold. Blant sjåfører som har forårsaket 
dødsulykker er 20 % tidligere dømt for vin-
ningsforbrytelser, 18 % har narkotikadommer, 
16 % har tidligere dom for kjøring i ruspåvir-
ket tilstand og 12 % er dømt for vold.

Av 
gjernings-
mennene i gruppen klanderver-
dig var 11 % sterkt kriminelt belastet, ifølge 
UP. Det vil si at de har en lang rekke straffe-
forhold registrert i politisystemet STRASAK.

Verst med rus
Når det gjelder hvilke klanderverdige handlinger 
de tidligere staffete sjåførene har foretatt seg 
som årsak til dødsulykkene, kan flere av dem 
– rus, fart og aggressiv atferd – spille sammen 
i ulykkene.
 Det er imidlertid rus alene som er absolutt 
mest markant. Ved ulykker hvor rus alene 
var hovedårsak, var hele 72 % av gjernings-
mennene tidligere straffet. Kombinasjonen 
rus og fart kan oppgis som årsak i 67 % av 
tilfellene!
 Resultatene i UP-undersøkelsen gjør at 
politiet ser betydningen av å spisse innsatsen 
mot slike personer og målgrupper, som utgjør 
en så stor fare og risiko. Personer som begår 
straffbare forhold, som trafikklovbrudd og 
annen kriminalitet, er en særlig utfordring 
for politiet. Derfor mener politiet at det er 
viktig å se denne sammenhengen og å viske ut 
skillet mellom den ordinære politi tjenesten 
og trafikksikkerhetsarbeidet. Det kan være to 
sider av samme sak.

TEMA
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Andel av ruspåvirkede gjerningsmenn som er tidligere straffet, 
fordelt på type kriminalitet.

Andel av ruspåvirkede gjerningsmenn som har kjørt for fort og som 
er tidligere straffet, fordelt på type kriminalitet.



Og la det være sagt med en gang; I tillegg til 
alt det praktiske er Peugeot 5008 en bil som 
gir en god kjøreopplevelse. Her har du følelsen 
av full kontroll og selvsagt komfort enten du er 
på svingete landeveier eller motorvei der den 
lett lar det gå unna som på skinner i godt driv. 

Lyst, romslig og fleksibelt
Peugeot 5008 er 453 cm lang, 184 cm bred og 
161 cm høy. Innenfor disse målene finnes en 
fleksibel innredning med inntil syv seter som 
kan slås opp og ned etter behov og gi ante 
muligheter til å få med seg folk og bagasje.
De tre individuelle setene i andre rad kan 
flyttes 13 cm i lengderetningen, og de kan 

som de bakerste setene enkelt felles ned i 
gulvet. Passasjerseteryggen foran kan også 
felles ned, og lengden på lasterommet blir da 
2,76 meter. Med de to aller bakerste setene 
slått ned rommer bilen mellom 758 og 823 
liter under hattehyllen. Om også andre seterad 
felles ned i gulvet blir volumet hele 2506 liter. 
I tillegg finnes mange oppbevaringsrom rundt 
om i bilen.

Projisert
Kupeen er omkranset av store vindusflater. 
Frontruten måler hele 1,7 m2, og panoram-
aglasstaket du får med på et høyere utstyrs-
nivå er nesten like stort med sine 1,69 m2. 

Totalt er det hele 7,77 m2 glassflater i bilen.
I den lyse kupeen får man et inntrykk av 
trivsel og kvalitet. Førerplassen byr på en høy 
sittestilling, som gir god oversikt. Rattet er 
gjennom et treleddet rattstag plassert i samme 
vinkel som på Peugeot 308 SW. Hensikten er 
å øke styrefølelsen og kjørekomforten. Alle 
knapper og funksjoner er plassert godt innen-
for synsfeltet og innen armlengdes avstand 
fra føreren. Og av nyheter her må nevnes et 
”head-up”-display.
 ”Head-up”-display har hentet inspirasjon 
fra jagerfly, og tanken om å holde best mulig 
øye med omgivelsene er lett å overføre til 
trafikken. Funksjonen gir den viktigste fører-
informasjonen, som for eksempel hastigheten, 
rett frem i øyehøyde, slik at du ikke trenger ta 
blikket fra veien når du kjører.
 Mens en del andre biler har et slikt display 
i form av projiserte tall rett på frontruten, har 
Peugeot valgt en annen løsning. Her slås en 
liten gjennomsnittlig skjerm opp på dash-
bordet rett foran sjåføren. På denne vises de 
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Peugeot vil at tankene skal gå til det franske høyhastighetstoget TGV 
når du ser profilen på Peugeot 5008. Og bak de stilrene og aero-
dynamiske linjene skjuler det seg en hærskare av fleksible bruks-
muligheter for familiebilen som fås med fem eller syv seter.

Fleksibel for fem og syv

Av H-E Hansen



lysende tallene og symbolene med informa-
sjon.
 Ellers tilbyr 5008 det siste innenfor 
underholdning fra Peugeot. Det såkalte WIP 
(World In Peugeot) er en mp3-kompatibel 
radio- og cd-spiller, som kan kompletteres med 
datakraft, håndfri tilkobling, DVD-spiller, navi-
gasjon med fargeskjerm og et samlet lydan-
legg, som skal få de kresne til å bli fornøyde.
Passasjerene i baksetet – med andre ord barna 
- kan også få bilde og lyd gjennom integrerte 
skjermer bak på hodestøttene til forsetene. 

Sikkerhet og komfort
Av annet som skal øke sikkerheten og kom-
forten når du kjører er en avstandsvarsling, 
som fungerer ved hjelp av en radar montert 
på støtfangeren. Den måler tid og avstand til 
kjøretøyet foran og varsler dette på ”head-
up”-displayet.
 Snow Motion-systemet har vi tidligere 
møtt hos Citroën, Peugeots søstermerke i 
PSA-konsernet. Dette er en videreutvikling 

av bilens antispinnsystem, som skal forbedre 
vintere genskaper. Systemet aktiviseres auto-
matisk og vil hjelpe føreren til både å starte 
og akselerere på vanskelig føre.
 Sidekollisjonsgardiner finnes ved alle 
tre seteradene, og disse aktiviseres sammen 
med sidekollisjonsputene. ESP, totalt seks kol-
lisjonsputer, elektrisk håndbrems, bakkestart-
funksjon og dekktrykksensor er blant annet på 
den lange listen av standardutstyr.
 Peugeot 5008 har parkeringssensor foran 
og bak, samt et nytt system som leser om 
parkeringslommen er stor nok. 

Motorene
Ved lanseringen vil det være fire motorer 
tilgjengelig til Peugeot 5008 – to diesel-
utgaver og to bensinutgaver. 
 Bensinmotorene er begge på 1,6 liter, der 
VTi-utgaven gir 120 hk og turboutgaven 156 
hk. Ved blandet kjøring gir disse et forbruk og 
utslipp på henholdsvis 0,73 liter/mil og 169 
gram CO2/km, og 0,71 l/mil og 167 gram CO2/km. 

Den største motoren er å få sammen med en 
6-trinns manuell girkasse, den minste med en 
5-trinns manuell girkasse.
 Den minste dieselmotoren er en velkjent 
109 hk HDi-utgave på 1,6 liter. Denne er satt 
sammen med en manuell 6-trinns girkasse eller 
en elektronisk styrt manuell girkasse (EMG). 
Forbruk og utslipp med de forskjellige gir-
kassene er henholdsvis 0,54 l / 143 g CO2/km 
og 0,52 l / 135 g CO2/km.
 Den største dieselmotoren er en 2,0 liters 
HDi som gir 150 hk sammen med den 6-trinns 
manuelle girkassen. Motoren kan også leveres 
med en 6-trinns automatgirkasse, og da i en 
versjon som gir 163 hk. Forbruk og utslipp er 
henholdsvis 0,58 l/mil  / 151 g CO2/km og 
0,68 l/mil  / 178 g CO2/km.
 Peugeot 5008 lanseres på det norske 
markedet i januar 2010. Prisene foreligger    
ikke ennå, men biler i dette segmentet har 
normalt priser som begynner på i underkant 
av 350 000 kroner.
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Urban Cruiser er en helt ny allrounder i den 
samme størrelsesklassen som Toyota Yaris. 
Den har fått et robust ytre og et kompakt 
interiør. Den kan også utstyres med firehjuls-
drift. For også i byene kan føre- og veiforhold-
ene gjøre at ekstra veigrep er like 
godt å ha som på vei til hytta! 

Hard konkurranse
Urban Cruiser skal delta i det meget konkur-
ranseutsatte småbilsegmentet. Det har 
de siste årene kommet flere ulike under-
segmenter i småbilklassen, blant annet med 
kombinasjons kjøretøyer som sikter mot dem 
med en mer aktiv livsstil.
 Urban Cruiser er designet for å tekkes 

disse kundene, som ikke er fornøyde med de 
”vanlige” 5-dørs kombikupeene i småbilklassen.
 Toyota Urban Cruiser byr på en kombi-
nasjon av en kompakt bybil og en røff 
offroader. Riktignok er den å få også i en 
forhjulstrukket utgave, men det er Toyotas 
firehjulstrekk AWD-system som gir et økt 
veigrep, økt sikkerhet og stabilitet under ulike 
kjøreforhold. Og det er denne firehjulstrekk-
utgaven som Toyota regner med skal bli 
volumselgeren i Norge, med en andel på 85 %.

Liten og stor
Urban Cruiser er bare 3,94 meter lang, 1,73 m 
bred og 1,53 m høy. Det skal gjøre den hendig 
i bylivet. Akselavstanden er 2,46 m, med 

korte overheng på 79 cm foran og 69 cm bak. 
Innenfor sine kompakte ytre dimensjoner 
kombineres plass til 5 personer med fleksible 
innredningsløsninger.
 Bagasjeplassen er på 314 liter, men kan 
økes til 749 liter når baksetene foldes ned. 
Bilen har to typer bakseter – den forhjuls-
drevne utgaven kommer med 60/40 delt 
bakseterygg, og bakseter som kan skyves frem 
og tilbake. Firehjulstrekkeren har 60/40 delte 
seter som kan legges ned. 

Mer ytelse og lavere forbruk
Urban Cruiser er utstyrt med de nye Toyota 
Optimal Drive-motorene, som skal kombinere 
høyere ytelser med lavere forbruk og utslipp. 
Den forhjulsdrevne utgaven kommer med en 
ny 1,33 liters VVT-i bensinmotor, med en kom-
presjon på hele 11.5:1. Den yter 101 hk og 
har et maksimalt dreiemoment på 132 Nm ved 
3800 omdreininger. Den gir krefter nok gjen-
nom sin 6-trinns manuelle girkasse. Forbruket 
ligger på 0,55 liter pr. mil, som tilsvarer et 
CO2-utslipp på 129 g/km. 
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Toyota har i generasjoner vært ledende i å tilby en robust cruiser for 
de tøffe landskapene. Nå har den legendariske Land Cruiser fått en 
mindre slektning. Og denne kan så visst takle langt mer enn bygater, 
selv om den er gitt navnet Urban Cruiser.

Mer enn en bybil

Av H-E Hansen

Den nye Urban Cruiser sammen med sin store, velkjente slektning Land Cruiser.



Bensinmotoren kan leveres med Stop&Start-
system, som automatisk slår av motoren 
når bilen stanser. Under bykjøring kan dette 
systemet redusere forbruket med opptil 4 %. 
Dieselmotoren på 1.4 liter kan leveres både 
i forhjuls- og firehjulstrekkutgavene. Den 
er betydelig forbedret, yter 90 hk og har et 
dreiemoment på 205 Nm mellom 1800 og 
2800 omdreininger. Forhjulstrekkutgaven 
har et forbruk på bare 0,45 liter/mil, og et 
CO2-utslipp på 118 g/km. Firehjulstrekkeren 
forbruker 0,49 liter/mil og har utslipp på 
130 g/km. Diesel partikkelfilter er standard.

Aktiv kraftfordeling
Dieselutgaven av Urban Cruiser er altså 
tilgjengelig med Active Torque Control AWD, 
som er kjent fra RAV4. Systemet sørger for 
å fordele kraften mellom for- og bakhjul fra 
100:0 til 50:50, avhengig av kjøreforholdene 
og veiunderlaget. Bakhjulene koples inn og ut 
automatisk ved behov for ekstra veigrep. Når 
det kjøres på vanlig vei drar bilen stort sett 
på forhjulene, for å spare drivstoff. 

AWD-systemet er helautomatisk. Men med en 
knapp på dashbordet kan systemet låses, for 
ytterligere å forbedre grepet i snø. Når det 
låses fordeler systemet kraften maksimalt 
mellom foran og bak opp til 40 km/t. Når 
man kjører fortere koples låsemoduset ut 
automatisk.

Kjøreegenskaper
Nå har vi ikke fått prøvd den på ukringe 
veier eller spesielt vanskelige forhold som kan 
teste hvor grensene går, men Urban Cruiser 
byr på kjøreegenskaper som inngir tillit. 
Det er ikke tvil om at firehjulstrekk gir en 
slik bil kjøreegenskaper som utvider bruks-
mulighetene.
 Den nye modellen har elektrisk servo-
styring som gir hjelp som varierer med farten, 
slik at den blir lett å manøvrere i bytrafikk og 
samtidig føles stabil i høyere hastigheter.

Sikkerhet
Urban Cruiser byr på sju kollisjonsputer: 
fører og passasjer foran, knepute foran fører, 

sideputer foran og gardinputer i hele kupeens 
lengde. 
 Alle setene er utstyrt med trepunkts ELR 
(Emergency Locking Retractor) setebelter 
med strammere og kraftbegrensere. ERL er 
designet for å låse setebeltene når disse 
utsettes for uvanlige påkjenninger utover en 
forhåndsinnstilt verdi. Bilen har også aktive 
hodestøtter. Bilen er utstyrt med elektronisk 
stabilitetskontroll som standard.

Nye betegnelser
Toyotas laveste utstyrsgrad har nå endret 
navn til Sense, mens det midtre nivået nå 
heter Dynamic. Ut over grunnutstyret får man 
har blant annet 16-tommers aluminiumsfelger, 
skinnratt og et allerede omtalt høyere nivå 
på lydanlegget. Høyeste grad av utstyr kalles 
nå Elegant og har i tillegg blant annet mørke 
ruter bak, startknapp og DVD-navigasjon. For 
å nevne noe.
 Prisene starter på 225 900 kroner for 
rimeligste 2WD-utgave. Den firehjulstrukne 
utgaven starter på 262 500 kroner.
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Gode forbruks- og utslippsnivåer blir oppnådd 
på flere måter. Her er det gjort noe både med 
motoren, oppsettet på bilen for å redusere 
luftmotstanden og elektronikk for å gjøre 
kjøringen optimal

Under halvliteren
Den firesylindrete dieselmotoren på 1,6 liter 
og 109 hestekrefter, som også sitter i andre 
Volvo-modeller, gir den romslige ”Herregårds-
vognen” V70 et meget lavt drivstofforbruk. 
Takket være dieselmotorens egenskaper med 

høyt dreiemoment, får DRIVé-versjonen 
ytelser i klasse med bensinmotoren på 2 
liter/145 hk – faktisk enda litt bedre. 
Ifølge den europeiske drivstoffdeklarasjo-
nen bruker den ikke mer enn 0,49 liter/mil 
og slipper ikke ut mer enn 129 gram CO2 pr 
kilometer ved blandet kjøring. 
- Vi er veldig fornøyd med å ha fått drivstoff-
forbruket ned til dette lave nivået og samtidig 
klart å beholde den gode kjørbarheten. De 
moderne dieselmotorene er fantastiske å 
jobbe med. Våre motoringeniører gjør stadig 

nye fremskritt, sier Peter Ewerstrand, “CO2-
general” hos Volvo.

Senket chassis
Det som skiller Volvo V70 DRIVé fra de øvrige 
versjonene i V70-familien, bortsett fra den 
nye 1,6l dieselmotoren og manuell girkasse, er 
at bilen er senket 20 mm foran og 15 mm bak.
På den måten reduseres luftmotstanden. 
DRIVé-versjonen av V70 har også spesielt 
utviklet motor-software, og andre utvekslings-
forhold i tredje, fjerde og femte gir.  
 Grillen er 60 prosent dekket på innsiden, 
og i likhet med alle andre DRIVé-versjoner 
brukes elektro-hydraulisk servostyring. Bilens 
høyeste tillatte tilhengervekt er begrenset til 
1300 kg. Dekkdimensjonen er likeledes beg-
renset - til 16” 205/60 med lav rullemotstand.

Girvekslingsindikator
Volvo V70 DRIVé er i likhet med flere av 
Volvos andre DRIVé-versjoner utstyrt med gir-
skiftindikator som hjelper føreren å gire opp 
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Volvo V70 DRIVé:

Volvo har introdusert DRIVè. Dette er det svenske merkets nye linje 
av modeller som skal ha et spesielt lavt drivstofforbruk. Ved siden 
av de ”vanlige” modellene, kan man nå velge slike utgaver av bilene. 
Vårt første møte med nyheten var en Volvo V70 i en slik drivstoffef-
fektiv dieselutgave.
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eller ned på rett tidspunkt. Dette skal bidra 
til en bedre øko-kjørestil, som også hjelper til 
med å senke forbruket.
- Vi få spørsmål om de oppgitte tallene for 
drivstoff-forbruk virkelig er realistiske. Til det 
kan jeg svare JA uten å rødme. Jeg kan uten 
større anstrengelser kjøre under de offisielle 
forbrukstallene ved normale temperaturer. 
I kulde og varme bruker bilen mer. Men det 
krever at man legger seg til en annen kjøre-
stil, og for meg har det blitt en sport å kjøre 
med lavt forbruk, sier Peter Ewerstrand.
- Om man som sjåfør ikke er interessert i å 
bidra til å senke drivstofforbruket eller kjører 
uøkonomisk, kan man få et forbruk som ligger 
20 % høyere enn for en fører som anstrenger 
seg. Med våre DRIVé-biler disponerer vi verk-
tøy til å kunne kjøre økonomisk både når det 
gjelder egen økonomi og for miljøet. 

Ingen mangel
Det forbedrete forbruket koster altså noe når 
det gjelder effekt. Ved vårt første møte med 

DRIVé synes imidlertid ikke dette som noe 
savn. Hvis du leter etter marginale forskjeller 
i de raskeste akselerasjonene, mest forserte 
forbikjøringene eller i topphastigheter vi aldri 
befinner oss i, så finnes de nok. Men i all nor-
mal ferdsel, har sparingen liten innvirkning på 
kjøreopplevelsen.
 Når det gjelder kjørestilen, bør vi vel alle 
tenke på hvordan det kan kjøres mer økono-
misk. Det kan kanskje bli noe mer giring når 
du har mindre effekt å rutte med.
 Og prisen for en bil med DRIVé vil normalt 
ligge under det du skulle ha betalt for en 
sterkere og tørstere utgave av modellen.

Stadig flere
Volvo tilbyr nå DRIVé på flere av sine model-
ler, fra den minste C30 og oppover. Volvo S40 
1.6D DRIVé med den nye Start/Stopp-teknol-
ogien - har fått topplasseringen med tittelen 
“Green Car of the Year” i 2009 fra ”What 
Car?”, som er Storbritannias største forbruke-
rorienterte bilblad. 

Start/Stopp-systemet gjør at motoren stopper 
når bilen står stille og føreren setter giret i 
fri og slipper clutchen. Når føreren igjen trår 
inn clutchen, starter motoren, slik at man kan 
kjøre videre fra for eksempel et lyskryss. 
- Med introduksjonen av DRIVé programmet 
kan Volvo tilby biler i mellomklassen med 
samme drivstoff-forbruk og CO2 utslipp som 
konkurrenters mindre biler. For kundene betyr 
det at de ikke behøver å gjøre noe kompro-
miss når de velger en Volvo. Vi betrakter 
denne meget viktige prisen som en anerkjen-
nelse av våre ønsker om å bygge en bil med 
best mulig drivstofføkonomi, sier Volvos 
Europa-direktør, Stuart Kerr.
- Volvo har arbeidet målrettet med 
miljøspørsmål, og vi har gjort en enorm 
innsats for å minske v åre bilers innvirkn-
ing på miljøet ved å fokusere på sunnhet, 
fornuftig anvendelse av ressurser og de 
økologiske konsekvensene i hele livsløpet fra 
produksjon, gjennom daglig bruk og til bilen 
til slutt skal skrotes.
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Honda har vært langt fremme i arbeidet for å 
utvikle fremtidens mer miljøsnille biler; renere 
og mer drivstoffeffektive kjøretøyteknologier. 
Med hybridteknologien ønsker merket å tilby en 
masseprodusert bil i påvente av sine avanserte 
brenselcellebiler, som også ligger klar til å 
komme i større antall.

Bak begrepet
Riktignok er Insight en hybridbil, men hvis 
vi nå i første omgang ser bak den miljøsnille 
teknologien, så er dette en romslig, femdørs, 
femseters familiebil. Den har funksjon og 
bruksverdi fullt på høyde med andre biler av 
denne mellomstørrelsen. Den ”snille” teknolo-
gien betyr ikke at den mangler plass, komfort 
eller kjøreglede.
 Like etter at Insight ble lansert hjemme 
i Japan, toppet den i april i år listene over 
de mestselgende bilene blant nyregistrerte 

kjøretøyer. Dette oppgis å være første gang i 
historien at en hybridmodell topper salgslis-
tene i Japan over en salgsperiode på en 
måned.

Mer effektiv
Kombikupeen Insight skal ifølge Honda markere 
en ny fase i utviklingen av hybridtekno logien, 
siden den har en mer kostnadseffektiv versjon 
av Hondas hybridsystem Integrated Motor 
 Assist (IMA).
 Første utgave av Honda Insight ble lansert 
allerede i 1999. Motivasjonen bak flere tiårs 
arbeid med denne teknologien er i bunn og 
grunn å unngå energitap. For å si det enkelt 
går energien som utløses ved bremsing med 
tradisjonelt drev, tapt ved at den konverteres 
til energi som forsvinner ut i atmosfæren 
som varme og støy. Utfordringen som Hondas 
forsknings- og utviklingsteknikere sto overfor, 

var å temme denne energien slik at den kom til 
nytte for kunden og miljøet. 

Hybridsystem
Hybridsystemet på Insight består av en bensin-
motor og en elektromotor. Bilen drives av en 
1,3-liters SOHC i-VTEC-motor. Denne konven-
sjonelle motoren assisteres av en ny generasjon 
av Hondas hybridsystem Integrated Motor 
Assist (IMA) som skal sikre den gode driv-
stofføkonomien og det lave utslippet. Insight 
har en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 12,6 
sekunder, og har en toppfart på 186 km/t.
 IMA-systemet i Insight består av en elek-
trisk motor på 14 hk, en avansert batteripakke 
og en kompakt intelligent kraftenhet (IPU) 
som gjenvinner bevegelsesenergien når bilen 
bremser eller reduserer farten.
 Det kompakte IMA-batteriet og IPU-en-
heten er plassert i den bakre delen av gulvet. 
Dette gir større bagasjeromsplass ettersom 
bakseteryggen kan deles (60/40) og felles ned. 
Hybridsystemet kan drives utelukkende av 
elektrisk kraft under visse kjøreforhold ved 
lav til middels hastighet. Da glir du lydløst 
frem. Systemet sørger også for at sylindrene i 
bensinmotoren deaktiveres under oppbremsing 
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Honda Insight er en hybridbil for et stort marked. Da den nye model-
len ble introdusert i år, var det en kulminasjon av to tiår med forskn-
ing og utvikling av en hybridteknologi basert på kombinasjonen av 
bensin- og elmotor. 
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Innsiktet mot fremtiden
Honda Insight Hybrid:



og at motoren slås av når bilen stoppes. Så når 
du står stille er det ingen unødvendig tomgang 
som forbrenner bensin. Og valg av kraftkilde 
gjør bilen automatisk selv.

Premieres
For å hjelpe eiere av Insight med å utnytte 
Hondas hybridteknologi til fulle har Insight en 
ny interaktiv, førerfokusert teknologi som skal 
gi bedre drivstofføkonomi. Denne teknologien 
kalles Ecological Drive Assist System (Eco As-
sist) og den kombinerer flere funksjoner: Du 
får et ECON-modus som du kan aktivere for at 
systemet skal gi optimal kontrollen over motor-
kreftene. Dette skjer gjennom den konstant 
variable automatgirkassen, som gir behagelig 
fremdrift. Dette skal spare drivstoff.
 Det finnes også en funksjon i speedo-
meterskiven som gir tilbakemelding til føreren 
om hvordan han kjører i forhold til perfekt 
drivstoffeffektivitet. Dette er godt synlig 
ved at hele speedometerskiven fortløpende 
skifter bakgrunnsfarge og gir deg umiddelbar 
tilbakemelding. Det er så det går rene sporten i 
det å være lett på gassfoten og å holde seg på 
det grønne. Når fargen skifter til rødt går det 
for hardt for seg...

Og som om denne tilbakemeldingen til enhver 
tid ikke er konkurranse nok, tilbyr Insight også 
en poengfunksjon for drivstofføkonomien som i 
tillegg gir tilbakemelding om den akkumulerte, 
langsiktige kjørestilen. Det er utformet som 
blomstersymboler i instrumentpanelet. Jo mer 
drivstoffsnilt du kjører, jo flere blomster. Det er 
rett og slett ganske morsomt å følge med og å 
slå sin egen ”pers” fra tidligere turer. 

Utstyr
Honda Insight er også innsiktet mot sikkerhet, 
både i konstruksjon og med utstyr av kollisjon-
sputer. Av annet standardutstyr er 60/40 delbar 
bakseterygg, todelt digitalt instrumentpanel, 
automatisk klimakontroll, stabiliseringssys-
temet Vehicle Stability Assist (VSA), samt 
et MP3-kompatibelt lydanlegg med ekstra 
lydinngang og en hastighetsfølsom volum-
kontroll.
 På de mest eksklusive utstyrsnivåene får 
man i tillegg cruisekontroll, lydanlegg med 
seks høyttalere og USB-grensesnitt, små ratt-
monterte girspaker og Hondas satellittnaviga-
sjonssystem med stemmegjenkjenning. Prisene 
for Honda Insight begynner på 252 400 kroner.

BILNYTT
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Mens Golf er en salgsvinner øverst på salgs-
statistikkene her til lands, er Polo å finne et 
stykke nede på listene, fordi vi nordmenn rett 
og slett ikke er stor kjøpere av småbiler. Likevel 
har Polo blitt solgt i et antall på totalt over 
10,6 millioner eksemplarer verden over. Nå skal 
det bli ny giv! Enkelte bilmodeller gir følelsen 
av kjøreegenskaper, komfort og utstyr som til-
hører biler i klasser som er større. Volkswagen 
Polo er slik. Nærmest en mini-Golf.

Vekst
Polo har nå fått mer dynamisk linjer enn sine 
forgjengere. Nykommeren ble for første gang 
vist frem på den internasjonale bilutstillingen 
i Genève i mars i år. Med denne bilen flagger 
Volkswagen store ambisjoner om for alvor å 
ta tilbake kundegruppen den hadde fra siste 

halvdel av 90-tallet.
 Det er ingen tvil om at nye Volkswagen 
Polo har vokst. Det merker du både utvendig 
og ikke minst innendørs. Som så mange andre 
biler har også Polo vokst opp gjennom årene. 
Denne siste utgaven av bilen er 3970 mm lang 
etter en økning på 54 mm fra forrige genera-
sjon. Bredden er økt med 32 mm til 1682mm, 
mens høyden nå måler 1485 mm etter en økn-
ing på 18 med mer. Egenvekten er bare snaut 
1100 kg.
 Og hva kjøreopplevelsen angår, så svarer 
Polo på forventningene om å være kvikk og lett 
håndterlig.

Interiør
Innvendig er det større plass, både fordi de 
ytre målene er økt og fordi rommet er utnyttet 

til fulle. Innvendig er den nye Polo nå like 
stor som andre generasjon av Golf, forteller 
Volkswagen for å illustrere hvordan modellene 
utvikler seg. Samtidig har selvsagt Golfen vokst 
på sin vei inn i sin egen sjette generasjon.
 Interiøret har fått en gjennomgripende 
fornyelse med blant annet nytt instrument-
panel, nytt ratt og nye seter og setetrekk. Det 
virker romslig her innen bak kompaktbildi-
mensjonene. Bilen virker i det hele tatt ”godt 
skrudd sammen” og gir en god kvalitetsfølelse 
enten du sitter bak rattet eller er passasjer.
 Dette er en femseter. Hvis man skal bruke 
alle setene, kan det nok bli litt intimt med tre 
bak. Bagasjeromsplassen er i utgangspunktet 
280 liter som er godt tilgjengelig gjennom 
bakluken. Volumet kan utvides til /952 liter når 
baksetene legges ned. 

Oppgradert utstyr
Du har tre utstyrsnivåer å velge mellom – 
Trendline, Comfortline og Highline. Samtlige 
utstyrsversjoner er oppgradert fra forrige 
utgave av Polo. Den rimeligste modellen har 
med standardutstyr som ESP, servotronic, hode- 
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Volkswagen Polo har kommet i en ny utgave. Dette er den femte i 
rekken av generasjoner siden modellen så dagens lys i 1975. Den nye 
har blant annet fått et helt nytt design som viser tydelig slektskap 
til storebroren Golf. Og den småbilen har vokst.

Kompaktbil i vekst

Av H-E Hansen



og sidekollisjonsputer, delt bakseterygg og ny 
generasjon radio/CD.
 På Comfortline og Highline vil blant annet 
Climatronic klimaanlegg og midtarmlene foran 
høre med til standardutstyret, mens Highline i 
tillegg har 15 tommers lettmetallfelger, kjøre-
computer, skinnratt og sportsseter for å nevne 
noe.
 Den største oppgraderingen finnes imi-
dlertid på ekstrautstyrslisten. Panoramasoltak, 
egen tilkoblingsplugg for eksterne lydkilder, 
skinn/alcantara, Xenonlys, multifunksjonsratt 
samt mange muligheter for oppgradering av 
radio/CD og navigasjonssystemer er noe av det 
som er tilgjengelig på den nye Polo.
 De norske bilene vil dessuten kunne leveres 
med flere utstyrspakker. Her i landet vil norske 
Volkswagen-importøren Harald A. Møller AS 
blant annet levere bilen med en såkaltkom-
fortpakke til utstyrsnivåene Comfortline og 
Highline, som består av blant annet cruise-
kontroll og parkeringssensor. Komfortpakken til 
Comfortline inneholder dessuten kjørecomputer 
og dekktrykkontroll. Xenonlys og panorama-
soltak blir tilgjengelig i løpet av 2010.

Motorer
Motorprogrammet består nesten bare av nye 
motorer. Flere av bensinmotorene har TSI-
teknologi med direkteinnsprøytning i kombi-
nasjon med turbo, og samtlige dieselmotorer 
er TDI-motorer med Common Rail-teknologi. 
Den spesielt kvikke 7-trinns DSG automat-
girkassen leveres nå også for første gang på 
Polo.
Det er nærmere bestemt snakk om en 1,2-lit-
ers bensinmotor som kommer med 60 og 75 
hk, en 1,4-liters bensinmotor som kommer 
med 85 hk sammen med enten en manuell 
girkasse eller en DSG-girkasse. Den 1,2-liter 
TSI-motoren kommer også i en sterk 105 hk-
versjon, som leveres både med og uten DSG-
girkassen. Denne vil være klar for bestilling i 
begynnelsen av 2010. 
 På dieselsiden er det snakk om en 1,6-lit-
ers TDI-motor med utgaver som yter 75 hk, 
90 hk med enten manuell eller DSG-girkasse 
og 105 hk.

Miljøsnill Polo
Det vil også komme en BlueMotion-utgave 

av Polo. BlueMotion er Volksvagens modell-
utgaver som skal være spesielt drivstoffgjerrige. 
Polo BlueMotion får et drivstofforbruk på 
bare 0,33 liter pr mil. Utslippet av CO2 ligger 
på bare 87 g/km. Polo skal bli en av de mest 
drivstoff økonomiske bilene som er å få tak 
i. Konsept utgaven ble vist tidligere i år og 
det er fore speilet at den vil komme i salg 
allerede neste år.
 Av forskjellige versjoner av bilen er vi 
forespeilet at Polo også kommer i en røffere 
Cross-utgave i løpet av våren neste år, mens 
Volkswagen Polo GTI med turbo/kompressor-
motor på hele 170 hk og DSG-girkasse kom-
mer nærmere neste sommer.

Priser
Prisene på Volkswagen Polo starter på 178 
780 kroner for en Trendline med 1,2-liters 
bensin motor på 60 hk. Rimeligst diesel-
utgave med 1,6 TDI kommer på 207 160 
 kroner, mens man med en 1,6-liters diesel-
motor på 105 hk og høyeste utstyrsnivå må 
ut med drøyt 235 000 kroner.
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Mangslungen
Audi AG, som i dag er en del av Volkswagen-
konsernet, har en lang og mangslungen histo-
rie. Opprinnelig startet Horch et selskap – A. 
Horch & Cie - allerede i 1899. Den første bilen 
ble lansert i 1901 i Zwickau i Sachsen. I 1902 
ble selskapet omdannet til et aksjeselskap. 
Men i 1909 røk Horch uklar med de andre 
eierne av selskapet. August Horchs grense-
sprengende ideer og ukuelige optimisme 
hadde blitt for mye for hans tidligere 

kompanjonger. Den 41 år gamle franskfødte 
ingeniøren ble sparket ut fra automobil-
fabrikken han hadde grunnlagt ti år tidligere. 
 Men August Horch var ikke typen til å 
sitte og sture. Horch børstet støvet av frakken 
og startet umiddelbart en ny fabrikk full-
stendig etter eget hode. Sitt eget navn kunne 
han imidlertid ikke sette på bilmerket, for 
Horch-navnet tilhørte fabrikken han forlot. 
Derfor oversatte August etternavnet sitt (som 
på norsk betyr noe slikt som ”lytt”) til latin: 
Audi. 

Ny teknikk
Audis biler fikk tidlig rykte på seg for å være 
teknisk avanserte, sterke og dyre. Selv om 
bilene var en suksess på racerbanen, ble de 
etter hvert for kostbare, til og med for de 
mest velstående på det europeiske kontinen-
tet. Resultatet ble en stadig svakere økonomi 
for Audi. Da den økonomiske depresjonen slo 

til for fullt omkring 1930 måtte noe gjøres. 
Ikke bare for å redde Audi, men Horch og 
store deler av tysk bilindustri for øvrig. 
 I 1932 gikk fire bilfabrikker sammen: Audi, 
Horch, Wanderer og DKW. Navnet på det nye 
bilkonsernet ble Auto Union. Selskapets sym-
bol ble fire ringer som griper inn i hverandre 
og symboliserer fellesskapet mellom de fire 
bilprodusentene. Hver enkelt fortsatte likevel 
å utvikle og markedsføre sine egne merker i 
ennå mange år. Uten denne fusjonen ville nok 
ingen av de fire ha overlevd den økonomiske 
krisen.
 Auto Unions suksess tiltok utover i tiåret. 
Nyutviklede og avanserte løpsvogner tok seier 
etter seier i billøp og ble legendariske. Auto 
Union var opptatt av sammenhengen mellom 
triumfer på racerbanen og suksess i markedet. 
 I 1938 nådde Auto Union en salgstopp 
med 62 000 solgte biler. Samme år passerte 
en bil fra Auto Union 400 km/t på landeveien. 

TEMA
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Audi feiret i år sitt første århundre som bilmerke. 
Det tyske merket, som i dag er en del av Volkswagen-
konsernet, har en lang og mangslungen historie. Og 
opprinnelig var det 16. august 1909 at bilpioneren 
August Horch grunnla det som skulle bli Audi under 
firmanavnet August Horch Automobilwerke GmbH i 
Zwickau, Tyskland. 

100 års 
historie

Av H-E Hansen

Audi 225 Roadster 1935.

Tidlige Horch-modeller ble kjørt 
både i billøp og med keiseren i baksetet.



Så startet 
den andre verdenskrig og 
Tysklands industriproduksjon ble av naturlige 
årsaker rettet inn mot andre produkter enn 
sportsbiler og luksusbiler.

Gjenoppstand
Auto Unions fabrikker lå i delstaten Sachsen, 
som ved krigens slutt i 1945 ble besatt av 
sovjetiske styrker og ble en del av Øst-
Tyskland. Det som var igjen av fabrikkene ble 
demontert og sendt til Sovjetunionen. I 1948 
ble selskapet Auto Union slettet fra firma-
registeret i Øst-Tyskland. Audi hadde rett og 
slett opphørt å eksistere.
 Men i Vest-Tyskland ville man det anner-
ledes. I 1949 ble Auto Union igjen etablert 
som et selskap, med base i Ingolstadt med 
produksjon av reservedeler til DKW som 
startpunktet. Utover på begynnelsen av 
1950-t allet hadde bilene med de fire ringene 

foran på panseret begynt å komme i 
folks bevissthet igjen. Bilmodeller som 

DKW, med den etter hvert velkjente 
putringen fra totaktsmotoren, og senere 

Auto Union 1000 med samme type motor, 
ble svært populære.

Gjenoppstand
I 1964 ble Volkswagen eier av Auto Union. 

All produksjon ble konsentrert om fabrikken 
i Ingolstadt. Selskapets ledelse besluttet 
at tiden var kommet for å legge totakts-

motoren på hylla. Store ressurser ble lagt ned 
i å utvikle fremtidens bil. Resultatet ble vist 
for første gang på bilutstillingen i Frankfurt 
i 1964: En Audi. Etter 20 års fravær var Audi 
tilbake i markedet – med de fire ringene 
 funklende i grillen.
  Den første av de moderne Audier var Audi 
72. Senere fulgte Audi 80 med 80 hk motor og 
Audi Super 90 med 90 hk motor. I 1968 kom 
Audi 100. Toppmodellen i Audi-serien kunne 
leveres i ulike varianter, fra 80 til 100 Hk. Den 
nye Audi-serien skulle snart utkonkurrere de 
mer aldersstegne bilmodellene i Auto Union. 

Forsprang
Mot slutten av 1960-tallet gikk tysk bilin-
dustri på høygir og Auto Union var på den 
tiden landets mest fremgangsrike bilfabrikk. 
Tyskland gikk forbi USA som verdens største 
bileksportør og Auto Unions produksjons-
vekst var helt oppe i 67 prosent fra ett år 
til neste. I 1969 ble også den tradisjonsrike 

bilprodusenten NSU en del av Auto Union. 
NSU gjorde suksess med sine små biler med 
wankelmotorer.
 Ved inngangen til 1970-årene hadde 
selskapet, som nå offisielt fikk Audi-navnet, 
et bredt spekter av bilmodeller: 11 ulike 
modeller, fra lille NSU Prinz til Audi 100.
 Audis slagord er «Vorsprung durch 
Technik» - ”forsprang gjennom teknikk”. Opp 
gjennom årene har merket markert seg med 
modeller og teknikk som har gjort seg be-
merket både på landeveien, i rallyløypene og 
på racerbanene. Et godt eksempel er quattro-
systemer for permanent firehjulsdrift, som i 30 
år har vært et begrep, og i 1981 ble verdens 
første TDI-motor i en personbil introdusert. 
Dagens brede register av modeller omfatter 
A3 til A8, Q5 og Q7, samt de spesielle TT og 
R-sportsmodellene.

TEMA
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100-årsdagen ble blant annet feiret med 
lansering av den nye Audi A5 Sportback.

August Horch grunnla et bileventyr.

Audi 920 fra 1935. NSU Prinz 1960.

Audi Quattro ble en rallylegende.

Ferieidyll med DKW på 1950-tallet.



Det offisielle navnet på Frankfurts bilutstilling 
er IAA (Internationale Automobil-Ausstellung), 
og den har i mange år vært ansett som verdens 
viktigste når det gjelder personbiler.

Gjennomgangstemaer
Dette var 63. gang Frankfurt-utstillingen ble 
arrangert. Selv i trange tider satses det stort for 
å vise mediene og det store publikummet hva 
man har å by på av nye biler, ny teknologi og 
nytt design. De tyske merkene har Frankfurt-
 utstillingen som en hjemmebane de satser 
ekstra på. Også i år.
 Bilutstillinger dreier seg fortsatt om drøm-
mer. Det kan være hverdagsdrømmen om en 
familiebil eller drømmen om ekstra luksus. Her 

føyer Frankfurt-utstillingen seg inn i tradisjonen 
for store motormesser. Samtidig følger den også 
opp dreiningen i retning av drømmen om en 
miljøriktig verden og sikker trafikk. En ulykkesfri 
trafikk står i sentrum sammen med alternative 
motorkonsepter.
 De færreste som kommer til en bilutstilling av 
dette kaliberet skal kjøpe bil. Dette er et nærmest 
utømmelig opplevelsessenter med underholdning 
og kunnskap. Og publikum stilte mannsterke opp. 
Arrangørene hadde ikke budsjettert med mer enn 
750 000 besøkende ved årets utstilling. For to år 
siden var en million innenfor portene. Forvent-
ningene ble imidlertid overgått og til slutt hadde 
850 000 vært innom på de 10 dagene IAA varte. 
De færreste skulle nok kjøpe bil.

En diagnose
Men på utstillersiden var det et frafall. Faktisk 
var flere av de enorme 12 hallene med samlet 
areal på til sammen 220 000 kvadratmeter 
stengt. Det var mest utstillere av tilbehør og 
forskjellig utstyr som uteble, men også flere av 
de store bilprodusentene hadde valgt å stå over 
denne gangen. 
 Konsernsjef Franz Fehrenbach i Bosch kom 
med en dekkende analyse i sin tale under sel-
skapets pressekonferanse:
- Aldri tidligere har Bilmessen i Frankfurt blitt 
avholdt i et så økonomisk vanskelig år. Selv om 
den verste turbulensen ser ut til å være over, 
blir de strukturelle utfordringene vi står overfor i 
bilindustrien, stadig tydeligere.

BILNYTT
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Selv om den såkalte finanskrisen nærmest har blitt avblåst her hjemme, 
er det fortsatt harde tider mange steder. Ikke minst i bilindustrien. 
I år var det en god del utstillere som ikke stilte opp på den store, 
inter nasjonale bilutstillingen i Frankfurt.

Hvileskjær mot fremtiden



Fehrenbach pekte videre på viktige trender 
i bilindustrien og fremhevet spesielt at vek-
sten i bilsalget har forflyttet seg til vekst-
markedene, utviklingen av ny motorteknologi 
og de stadig strengere kravene til beskyttelse 
av miljøet og passasjerer over hele verden.
- Årets bilmesse i Frankfurt finner sted i en 
tid hvor bilindustrien gjennomgår store foran-
dringer i takt med at teknologien endres, sa 
Fehrenbach.
- Bilindustrien er i ferd med å gjennomføre 
en vellykket håndtering av den verste økono-
miske krisen på flere tiår, samtidig som den 
ruster seg til en av de mest lovende innova-
sjonsbølgene på lenge.
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10 mil på literen

Effektiv dynamikk for fremtiden

Volkswagen:

BMW:

Volkswagen viste frem en ny og helt spesiell bil på bilut-
stillingen i Frankfurt. Målsettingen er at konseptbilen L1 
skal være verdens mest drivstoffeffektive bil.

L1 skal kunne kjøre på så lite drivstoff som ned mot 0,1 liter pr mil – 
eller 1 liter på 100 km. Derav navnet L1. Og utseendet er like påfall-
ende som ytelsene.
 L1 er en hybridbil med både en elektromotor og en 0,8-liters TDI 
dieselmotor som gir 27 hk i Eco-modus og 39 i Sport. Kreftene går 
gjennom en 7-trinns DSG-kasse til drift av bakhjulene. Toppfart oppgis 
å være 160 km/t. Det oppgitte forbruket på 0,1 liter pr mil tilsvarer et 
CO2-utslipp på bare 36 gram pr kilometer. 
 For å oppnå slike ytelser er bilen utstyrt med avansert motor-
teknologi. Og toseteren, der man sitter etter hverandre, har også 
en aerodynamisk utforming som gir uhyre lav luftmotstand. Bilen er 
konstruert i karbon fiberforsterket plast og veier bare 380 kilo.
  Planen for L1 er at bilen faktisk skal settes i produksjon i 2013 og 
dermed kan bli å møte på veiene. Men antallet blir begrenset og prisen 
antakelig tilsvarende høy.

BMW har kommet langt med å utvikle drivstoffeffektive biler 
gjennom sin linje av biler med ”EfficientDynamics”. På bilut-
stillingen i Frankfurt ble BMW Vision EfficientDynamics vist, 
der vi får et innblikk i hvordan BMW ser for seg veien videre.

Fra dagens EfficientDynamics, der BMWer med tradisjonelle forbren-
ningsmotorer er optimalisert for lavest mulig forbruk og utslipp, skal 
det i tillegg tilføres hybridteknologi. Under navnet ActiveHybrid-
teknologi har konseptbilen blitt utstyrt med en 3-sylindret diesel motor 
og to elektriske motorer, en til hver av for- og bakakselen på det 
firehjulsdrevne vidunderet. Til sammen gir dette 356 hestekrefter og 
fenomenale 800 Nm.
 BMW oppgir ellers ytelsene til en akselerasjon fra stillestående til 

100 km/t på 4,8 sekunder og en toppfart på 250 km/t. Og ved blandet 
kjøring skal den kunne gjøre unna en mil på bare 0,38 liter, som 
tilsvarer 99 gram CO2 pr kilometer.
 I en plugg-inn-versjon skal BMW Vision EfficientDynamics være 
i stand til å gjøre unna hele testkjøresyklusen bare ved hjelp av de 
elektriske motorene.



BILNYTT

25M OTO R F Ø R E R E N    |   5   |   2009

Fire ganger null
Og selv om det foreløpig er konseptbiler vi får se, så loves det at 
den første skal være i masseproduksjon alle rede i 2011. Og de andre 
skal følge hakk i hæl de neste par årene. Den energiske toppsjefen i 
Renault, Carlos Ghosn, har atter en gang gått ut med ambisiøse planer 
om mange nye modeller innen få år. Intet mindre enn fire elektriske 
biler var å finne på podiet hos Renault. De har fellesbetegnelsen 
 Renault Z.E, der Z.E. selvsagt står for Zero Emissions – Null Utslipp.

Kjent bakgrunn
Fluence Z.E. Concept viser i hvilken retning Renault mener den første 
i rekken av fremtidige nullutslippsbiler fra merket vil bli. Den byg-
ger på den helt nye Fluence-modellen, som også ble vist i Frankfurt. 
Den elektriske utgaven av denne store familiebilen forespeiles å få en 
rekkevidde på 160 km.
 Kangoo Z.E. skal bli en elektrisk utgave av den velkjente flerbruks-
bilen. Den 70 kW sterke motoren og intelligent førerhjelp til riktig 
kjøring, skal gi lang og optimal kjørelengde på en batterilading. Og Z.E.-
konseptet byr her på hele tre lademuligheter: Fra et vanlig støpsel skal 
det ta 4 til 8 timer å lade opp bilenes litium-batterier, ved kvikklading 
fra en ladestasjon i løpet av 20 minutter eller ved at hele batteripakken 
rett og slett tas ut og erstattes med en fullt oppladet pakke.

Iøynefallende
Twizy Z.E. er et konsept der sjåføren og passasjeren sitter etter hveran  -
dre. Skjermer over de utenpåliggende hjulene gir et morsomt utseende. 
Karosseriet er svøpt rundt de to der inne, som en kokong av sikkerhet i 
bytrafikken. 17 kW, altså drøye 20 hestekrefter, skal gjøre nytten, ifølge 
Renault. Det er snakk om å være kvikk som en lett motorsykkel.
 Zoe Z.E. har et meget iøynefallende utseende. Og klimaanlegget gir 
riktig luftfuktighet, tar vekk uheldige gasser og setter lukt til innemiljøet. 
Ellers får vi vente litt på å få vite enda mer om egenskapene og ytelsene.

Fluence

Kangoo

TwizyZoe

Elektriske biler representerer en miljøren løsning som kan gjøre 
mobilitet med null utslipp mulig for oss alle, mener Renault. 
Dermed presenterte merket en rekke spennende og iøynefallende 
elektriske biler på bilutstil lingen i Frankfurt.

Elektrisk mangfold
Renault:



Vi vil også gi en kortfattet sammenfatning 
av hva MA arbeider for og prosjektene som 
gjennomføres.

Bredt tilbud
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet 
gode forsikringsordninger og rabatter fra
SpareBank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp 
i samarbeid med Viking Redningstjeneste 
som fullt betalende medlemmer er dekket 

av. Videre kan du få teknisk veiledning og 
juridisk hjelp om det trengs. 
 Gjennom nylig inngåtte avtaler med 
AutoMester kan du få gode verksteds-
tjenester, og Brilleland gir rabatt både på 
kjørebriller og andre briller. Det kan oppnås 
rabatt på hoteller og campingplasser, og 
du får gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og 
leiebil. For å nevne noe!

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

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

HVEM ER VI? 
MA
– har i over 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken 
med spesielt fokus på alkoholfri og rusfri trafikk.
– har oppnådd anerkjennelse for engasjement 
og viktige resultater ved blant annet å være en 
pådriver for lavere promillegrenser.
– er også med i den viktige kampen mot 
narkotika og farlige medikamenter i trafikken.
– har et godt utbygd organisasjonsapparat 
med lokalavdelinger spredd over hele landet.

MA har til formål:
– å arbeide for fremme av trafikksikkerheten.
– å informere spesielt om den fare bruk av 
alkohol og andre rusgifter har for trafikken.
– å arbeide for medlemmenes interesser som 
bileiere og trafikanter.
– å utvikle og tilby medlemmene økonomiske 
og praktiske fordeler.

MA er en samfunnsengasjert organisasjon 
med fokus på:
– klima og miljø.
– en fornuftig bilbruk.
– styrking av kollektivtilbudet i byer og 
tettsteder.

Hva er vi opptatt av?
MA har fokus på “Mennesket i trafikken” 
med sine kampanjer, prosjekter, aksjoner og 
informasjonsarbeid, blant annet:
– MA deler nullvisjonen om ingen drepte og 
hardt skadde i trafikken, og vil sikre alle men-
nesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte 
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og 
medikamenter.
– MA skal være bilorganisasjonen for den 
miljøbevisste.
– MA er en pådriver for å få innført alko   -
lås i alle nye biler.
– MA er opptatt av barna i trafikken.

FORDELENE SOM TILBYS
Vi har flere medlemsfordeler, og vi vil spesielt 
peke på avtalene vi har med:

SpareBank 1 Forsikring
– Flere gunstige fordeler ved å samle alle 
Skadeforsikringene i SpareBank 1 Forsikring.
– En av forsikringene må være bil, - hjem- 
eller husforsikring.
– Som MA-medlem får du i tillegg 10 prosent 
rabatt på alle skadeforsikringer.

MAs Autohjelp i samarbeid med Viking 
Redningstjeneste
Vil ikke bilen starte? Stans midt på lande-
veien?
Havnet i grøften? Brukket bilnøkkelen? osv. 
osv.
– MAs Autohjelp hjelper deg!
– Fullt betalende medlemmer er dekket av 
ordningen.

Andre medlemsfordeler er:
– Testestasjoner, teknisk veiledning 
og juridisk hjelp.
– Rabatt på hoteller og campingplasser.
– Reisetjeneste, ferieplanlegging og tur-
informasjon.
– Tilbud på verkstedstjenester.
– Rabatt på dekk.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på briller, synstest etc.
– Dekning av startlisens for MA-Ungdom-
kjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.

AKTUELLE PROSJEKTER
Death Trip
– et prosjekt som har som formål å påvirke 
ungdommers holdninger til alkohol og bilkjøring 
ved at ungdom selv engasjerer seg og lager egne 
holdningskampanjer. Nettsider: www.deathtrip.no 

Alkolås
– MA har startet et prosjektarbeid som skal føre 
fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås 
i alle nye biler innen få år. 
Nettsider: www.ma-norge.no 

KastMasken
– et landsomfattende teater- og undervisnings-
opplegg som har ungdom i ungdomsskolen og 
deres foreldre som hovedmålgruppe. 
Nettsider: www.kastmasken.no 

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

Refleks for alle
– vi har refleksartikler for salg. 
Nettsider: www.refleksforalle.no 

Trafikkløp
– Trafikkløp er MAs bidrag til norsk bilsport med 
lange tradisjoner. Det første billøpet i MA-regi ble 
kjørt i 1936. Fra 1984 har Trafikkløpene vært ar-
rangert i samarbeid med Norges Bilsportsforbund, 
og løpsserien har derved fått offisiell NM-status. 
Nettsider: www.trafikklop.net 

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



41

#

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

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

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2009
Medlemskap med autohjelp kr 690,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 515,-
Medlemskap uten autohjelp kr 525,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 350,-
MA-Ungdom med autohjelp kr 400,-         Se for øvrig Håndboken for 2009

GRATIS

UT RESTEN

AV ÅRET!
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Unge og gamle, jenter, gutter, menn og kvin-
ner. Fra Sørlandet til Nord-Norge. Det kjøres 
rally og racing på asfaltbane, bilcross og drag-
racing, go kart og Formel-biler. Også i år har 
det med uforminsket kraft blitt arrangert flere 
hundre løp her til lands. 
 Og resultatene er imponerende på så 
mange nivåer. Her var det klassevinnere, 
Norgesmestere og internasjonale titteltakere. 
Det kjøres over et halvt hundre Norgesmester-
skap og andre cuper. Over 5000 racerfører har 
lisens for å delta. Bare premieutdelingen hadde 

samlet over 600 deltakere. MA, som er en av 
organisasjonene som står bak Norges Bilsport-
forbund, var også representert.

Bilsporttalentet 2009 
I kåringen av årets bilsporttalent er MA en av 
organisasjonene som samarbeider og støtter 
Norges Bilsportforbund for å få frem nye, store 
talenter. Gjennom tre år har konkurransen 
opparbeidet seg meget høy prestisje. Blant en 
lang rekke kandidater mellom 17 og 22 år velges 
det ut fem finalister som møtes til dyst på 

Rudskogen. I år var det fem 17-årige finalister, 
altså talentfulle bilsportutøvere som faktisk 
ikke har sertifikat for å kjøre bil i trafikken.
 Konkurransen er mangfoldig. Etter at de 
har kjørt forskjellige biltyper på banen, vært 
gjennom harde fysiske tester og presentert seg 
selv for juryen og gjennomført et TV-intervju, 
er det til slutt juryens oppgave å utpeke 
vinneren. For den som går seirende ut av 
dysten innebærer dette praktiske og økono-
miske fordeler til en samlet verdi av hele 
325 000 kroner.

MOTORSPORT

En ny, norsk motorsportsesong er avsluttet. Dette ble markert på 
Norsk Bilsportsforbunds store premieutdeling i november. Her ble 
atter en gang det store mangfoldet vist. Av H-E Hansen

Stor innsats, gode resultater
Norsk bilsport:
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Det var premier til unge gokartførere... og rutinerte økonomisjåfører. Mikkelsen og andre hedres for rallyinnsats.



Den juryen mente kom best ut av alle de 
krevende testene i år var 17 år gamle Marius 
Aasen fra Hønefoss og NAF Motorsport Asker 
& Bærum. Marius har i år kjørt såkalt ung-
domsrally i en Renault Clio. Han har også 
hatt suksess i baneracingløpene i Subaru Cup. 
Tidligere har Marius kjørt karting i sju år. Til 
daglig er han elev ved idrettslinja på Ringerike 
videregående skole. Neste år satses det på 
Subaru Cup og rally-NM.

Årets fremste
I hele mangfoldet av stor innsats kåres det 
hvert år en ”Årets Bilsportsutøver”. Tittelen 
henger høyt, og gjennom 22 år har store og 
velrenommerte racerstjerner fått den. I år var 
det en 17-åring som ble hedret; Mats Lysen fra 
KNA Solør Motorsport.
 Det var Lysens suverene og oppsikts-
vekkende EM-tittel i rallycross divisjon 1A som 
gjorde at han fikk tittelen ”Årets Bilsports-
utøver”. Til tross for sin lave alder viste 
han seg som et konkurransemenneske man 
normalt skulle tro hadde langt mer erfaring i 
årets sesong. Han var taktisk og kald i sine 
beregninger og ledet mesterskapet helt fra den 
andre av de ti EM-rundene.
- Rallycross var tidligere selve flaggskipet 
i norsk bilsport, og nå er vi tilbake. Norske 
utøvere tok alle tre EM-titlene i år, og dermed 
er Norge den dominerende nasjonen i denne 
grenen igjen. Mats Lysen har vært et friskt 
vindpust inn i miljøet, og hans alder tatt i 
betraktning står det stor respekt av det han 
har oppnådd. Han kan jo fortsatt ikke kjøre bil 
langs veien, sa Bilsportforbundets president 
Roar Forgaard da han overrakte hedersprisen.
 Mats Lysen fra Brandval i Kongsvinger 
starter sin bilsportskarriere med crosskart, og 
gjorde allerede som 16-åring enkelte oppsikts-
vekkende løp i rallycross-EM. Han tilhørere 
Bilsportforbundets elitegruppe. 
 Rallyføreren Andreas Mikkelsen (20) fra 
Oslo og NAF Motorsport Asker & Bærum ble 
tildelt Greta Molanders Fond. Fondet, som 
er på 50.000 kroner, går hvert år til en ung 

fremgangs rik rallyfører. Fondet har fått navn 
etter den fargerike personligheten og rally-
føreren Greta Molander og har blitt delt ut 24 
ganger.
- Andreas Mikkelsen er uten tvil en av verdens 
mest spennende unge rallyførere. Han har vist 
solide egenskaper både i forskjellige klasser, 
forskjellige biler og under forskjellige forhold 
både på grus, snø og asfalt. Han har egen-
skaper som gjør ham nærmest til en kom-
plett rally fører allerede, og han satser hardt, 
målrettet og seriøst. Det skal bli spennende å 
følge hans videre utvikling, oppsummerte Roar 
Forgaard.
 Jonas Dalseth Jacobsen (16) fra Harstad 
og NMK Hålogaland ble tildelt Presidentens 
utviklingsstipend på 50 000 kroner fra Norges 
Bilsportforbund. Prisen ”Årets Drivaksel” deles 
ut hvert år til en eller flere personer som i 
kraft av frivillighet har gjort en ekstraordinær 
stor innsats for bilsporten. Bilsporten er helt 
avhengig av de mange tusen frivillige som 
stiller opp ved arrangement eller ved drift 
av klubber. Mona og Stein Hellem fra Norsk 
Dragracing Gardermoen fikk årets heder.

Dyktig, men uheldig
En som burde ha stått på seierspallen var 
Eyvind Brynildsen fra Våler i Østfold , sønn av 
den kjente MA-kjøreren Per-Erik Brynildsen. 
Han holdt på å få VM-bronse i P-WRC-klassen. 
Dette er klassen under VM-klassen WRC, der 
det meste handler om Sebastien Loeb, Mikko 
Hirvonen og to velkjente brødre fra Spydeberg. 
Men i år er det ikke Petter og Henning, men 
mer ukjent nordmann som kanskje har stått for 
den største rallyprestasjonen.
 Eyvind har gjort det jevnt bra gjennom 
hele sesongen. Han vant klassen i de to siste 
løpene, og lå dermed an til en bronsemedalje.
Men så skjedde dessverre det fatale at han ble 
disket og fratatt alle poengene etter den siste 
VM-runden. Årsaken skal visstnok være at hans 
Skoda Fabia S2000 var utstyrt med bremse-
kalipere som ikke var godkjent. Da hjalp det 
ikke at feilen lå hos leverandøren av delene. 

MOTORSPORT
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Årets talent, Aasen, var i vinden. Lysen; årets utøver og bare 17 år. Brynildsen ble fradømt VM-medalje.

Eldar Vågan og Geir Skau var kveldens konfe-
ransierer, og MA var representert.

Stort trofé til Tommy Rustad for STCC-mester-
skapet.



Lavslippskonferansen retter seg mot hele prob-
lemet med utslipp av klimagasser, ikke bare 
rettet mot biltrafikk og transport. Her blir de 
aller fleste norske utslippssektorene behandlet, 
inkludert petroleum, energi til alt fra storfor-
brukere til private hjem, transport, jordbruk og 
industri. ZERO ønsker med konfe ransen å skape 
oppmerksomhet om løsninger for å stoppe 
global oppvarming gjennom å invitere over 
60 eksperter fra hele verden til å presentere 
konkrete tiltak i alle utslipps sektorer.

En utfordring
Daglig leder i ZERO, Einar Håndlykken, åpnet 
nullutslippskonferansen med en utfordring til 
den nye regjeringen.
- De norske myndighetene må ha kursen 
mot nullutslippssamfunnet som ett mål 

for klimapolitikken. Man kan ikke stille 
spørsmålstegn ved verdien av å kvitte oss 
med utslippene i Norge, men anerkjenne at vi 
har et moralsk ansvar for å slutte å forurense 
atmosfæren så raskt som mulig. Regjeringen 
og næringslivet må slutte å fokusere på kost-
nader ved klimatiltak, og i stedet rette blikket 
mot alle de industrielle muligheten som ligger 
der, sa Håndlykken i sin åpningstale.
- Dersom vi skal føle oss trygge på å hindre en 
temperaturøkning på mer enn to grader er det 
ikke nok å kutte utslippene i Norge og andre 
rike land med 25 % innen 2020. Vi må strekke 
oss mot 40 % for å være sikre. Det er viktig 
å understreke at klimapanelet sier at det er 
de rike landene som må kutte utslippene med 
40 % innen 2020. Vi kan altså ikke løse dette 
gjennom kvotehandel med u-land. 

Politikere
Miljøvernminister Erik Solheim og tidligere olje- 
og energiminister Åslaug Haga sto på listen over 
foredragsholdere. 
 Den tidligere svenske statsministeren Göran 
Persson var også innleder. Persson har etter at 
han forlot svensk politikk markert seg som en 
skarp og reflektert kritiker av dagens politikere 
manglende tiltak i eget land.
 Persson understreket at vi her til lands ikke 
må glemme at rikdommen i det vakre og rene 
Norge er basert på olje og gassressurser. Og derav 
følger ett enormt ansvar. På tross av at inter-
nasjonalt arbeid på området mangler lederskap og 
vil møte motbør, var han imidlertid optimistisk.
 I løpet av konferansen ble det også plass til 
en politikerdebatt der alle stortingspartene fikk 
sagt sitt om temaet.

TEMA

Miljøstiftelsen Zero:

I høst gjennomførte miljøstiftelsen Zero atter en gang Lavutslippskonferansen 
ZERO09, som for første gang ble holdt for fire år siden. Dette er den største årlige 
møteplass for alle som er opptatt av klimatiltak i Norge med to konferansedager, 
over 500 deltakere og et stort antall foredragsholdere av ypperste klasse. Men 
temaene vil etter hvert påvirke oss alle

Klimautfordringer 
i søkelyset

Blant prominente deltakere var Göran Persson. Oppmøte var stort, foredragene mange. Afrika har potesial for biodrivstoff.

Av H-E Hansen



Gigatall
En av hovedtalerne på konferansen var Lord Ni-
cholas Stern, en av verdens viktigste premiss-
leverandører i klimadebatten. Lord Sterns 
rapport - The Stern Review on the Economics 
of Climate Change - fra 2006, var den første 
omfattende gjennomgangen av de økonomiske 
konsekvensene av klimaendringene.
 Stern vil ha fokus bort fra prosenttenking 
i mål på hva vi må gjennomføre av utslipp-
sreduksjoner i tiårene vi har foran oss. Han vil 
anskueliggjøre de faktiske utslippene og setter 
nå gigatonn som mål på utslippskuttene. Han 
understreker at endringene er større enn hva 
han antok i Stern-rapporten.
- Dette innebærer at vi må redusere utslip-
pene internasjonalt fra 50 gigatonn nå, via 35 
gigatonn i 2030 til 20 gigatonn i 2050. På det 
tidspunktet vil det være ca 9 milliarder men-
nesker på jorda. Det betyr at vi ender med ett 
maksimalt, gjennomsnitt på to tonn pr hode i 
mulig utslipp årlig, sa Stern.
I dag slipper hver nordmann ut gjennom snittlig 
11 tonn. Så det må skje mye i tiårene fremover.
- Målet om en reduksjon på 80 % er faktisk 
allment akseptert. Det er ikke uenighet om 
scenarioet eller de nødvendige kutt. Vi kjenner 
til teknologiene og behovet for energieffektivi-
sering. Vi vet hvilke økonomiske virkemidler 
som må på plass, og hvilke strukturer som kan 
styrke disse virkemidlene. Det er den politiske 
viljen til å gjennomføre disse tiltakene som 
mangler nå. Det vil presse seg frem. 

Bilbransjen
Fra bilbransjen presenterte Johnny Danielsen 
fra Mercedez-Benz, Bjørn Nenseth fra Miljøbil 
Grenland, Thomas Smith, sjef for elbil-avde-
lingen til Nissan i Europa og Takeshi Jimbo 
fra Mitsubishi sine bilmerkes ulike løsninger 
og vyer for utslippsfrie biler, det være seg el-
biler, brenselscellebiler eller andre løsninger 
for ikke å slippe ut CO2.
 Fra norsk næringsliv kom konsernsjef 
Helge Lund i StatoilHydro med synspunkter 
om hvordan industrien ser på de motstridende 
ønskene om økonomisk drift, behov for energi 
og klimautfordringene. Han kom også med 
utspill om at politikerne bør være tydeligere, 
for eksempel med høyere CO2-priser.
 Jens Ulltveit-Moe er engasjert i produk-
sjon av fornybar energi. Investeringene har 
foreløpig ikke gitt gevinst, men han mener 
at de som er tidlig ute vil få sin belønning. 
Ulltveit-Moe har investert stort i bioetanol 
fra sukkerrør, noe han mener er både klima-
messig og økonomisk gunstig sammenlignet 
med tradisjonelle fossile brensel. Men han 
mener det er svært vanskelig å skaffe til veie 
risikovillig kapital, og de som har vært først 
ute har tapt store penger.

Biodrivstoff
Norge skal implementere EUs fornybardirektiv, 

som vil pålegge oss å øke andelen fornybar 
energi av totalt energiforbruk. Paul Hodson 
fra EU-kommisjonens generaldirektorat for 
energi innleder både om fornybardirektivet, 
og om hvilke krav EU stiller til biodrivstoff.
 Konferansen hadde en egen avdeling om 
produksjon av nettopp biodrivstoff. Profes-
sor Edgar G.F. de Beauclair fra universitetet 
i Sao Paulo, orienterte om Brasils satsing på 
biodrivstoff. Over halvparten av bilene i Brasil 
kjører på bioetanol. Samtidig har landet en 
stor eksport av bioetanol, samt et potensial 
for enda større leveranser.
 Professoren slo hull på vår oppfatning av 
at en stor andel av Brasils areal går med til 
sukkerrørsproduksjon, både på bekostning 
av matproduksjon og som en fortrengning av 
regnskogen. Sannheten er ifølge professoren 
at bare 0,4 % av landets enorme areal (851 

millioner hektar) er satt av til å produsere 
biodrivstoff. Av jordbruksarealene utgjør 
det kun 1 % og ligger relativt konsentrert i 
områder i nærheten av Sao Paulo
 Den ugandiske bonden og oppfinneren 
Clement Lalobo innledet om sitt syn på 
biodriv stoff og matproduksjon. Dette ga også 
nyttige perspektiver på hvordan folk i andre 
verdens deler kan tilnærme seg lav utslipp. 
Dette er ikke bare et problem som den 
rike, vestlige delen av verden arbeider for å 
hanskes med.
 Afrika kan bidra med en stor produksjon 
av forskjellige planter til biodrivstoff. Dette 
kan skje i hittil udyrkete områder. Dette 
kan gi bønder en bedre og mer forutsigbar 
økonomisk situasjon. Lalobo ser dette som en 
mulighet til også å møte andre politiske og 
sosiale problemer i verdensdelen.

TEMA
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Arealene for dyrking av sukerrør til biodrivstoff utgjør en 
liten del av Brasil og finnes utenfor Amazonas.

Journalist Ole-Martin Lundefarets analyse tar veien mot 
utslippsfri trafikk. på kornet



Det virker nå som om MAs ønske om at skole-
busser skal ha installert alkolås begynner å 
få god respons. Både gjennom brev til norske 
kommuner og gjennom alkolåskampanjene har 
MA de siste årene in-
vitert til samarbeid om 
trygg skolebarnkjøring 
med alkolås.

Tidlig ute
Troms fylkeskom-
mune var antakelig 
først ute da det i fjor 
ble stilt krav om at 
skolebusser og drosjer 
må ha alkolås for å 
komme i betraktning 
når nye kontrakter 
skal inngås.
 I sin ”Handlingsplan for trafikksikkerhet 
i Troms 2008 – 2011” inngår et kapittel om 
fylkeskommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Her 
pekes det på at Troms fylkeskommune kjøper 
transporttjenester for ca 350 millioner kroner 
hvert år. Fylket er en meget stor arbeidsgiver, 
og det skal utarbeides en reisepolicy på 
linje med den Statens vegvesen har for sine 
ansatte. Troms fylke vil gjennom denne påvirke 
sine ansatte og politisk valgte til å bli gode 
ambassa dører for trafikksikkerhet.
 Ved nye innkjøp av kollektivtjenester med 

buss og/eller drosje skal 
fylkeskommunen i klartekst, 
som første punkt, kreve at 
tilbyder skal ha anskaffet 
og montert ”alko/ruslås” i 
alle kjøretøyer som kjører på 

oppdrag for Troms fylkeskommune.
 Som de neste kravene her poengteres det 
at tilbyderen av transport har et særlig ansvar 
å sørge for at både påbudt og montert sikker-
hetsutstyr blir brukt i transportmidler hvor 
bruk av slikt utstyr er påbudt. (sikkerhetsbelter 
i buss, barneseter og barnestoler jfr. forskrif-
ten). Og alle nye langrute - og skolebusser 
anskaffet etter 31.12.07 skal ha 3-punkts seler 
i alle seter. Langrutebussene skal dessuten 
ha minimum 2 integrerte barnestoler, og 6 
barneseter.

Følger opp
Allerede i 2004 ble det satt i gang et forsøk-
sprosjekt med alkolås på noen skolebusser i 
Lillehammer. Bruken av alkolås fortsetter på 
mer permanent basis.
 I forlengelsen av forsøket fortsetter 17 
busser å ha alkolås. Samtidig utlyser Oppland 
fylkeskommune også nå en konkurranse om 
persontransport for lokal- og langruter i 
Hade landsregionen og kommunene Nordre 
Land og Søndre Land fra sensommeren 2010.
 I utlysingen kreves det at disse bussene 
– som anslås å kunne bli opptil 50 stykker - 
skal være utstyrt med alkolås! Konkurransen 
omfatter også deler av ruta Gjøvik – Dokka 
– Fagernes og Landekspressen Dokka – Oslo. 
Alle busser skal også være utstyrt med sete-
belter.

ORGANISASJON

Krav om alkolås i skolebusser 
blir stadig mer aktuelt. Flere 
fylkeskommuner har nå begynt 
å stille krav til at kjøretøyene 
har alkolås når det inviteres til 
anbudsrunder om skoleskyss og 
drosjeløyver.
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Fylkeskommuner krever alkolås

Av Odd-Harald Bjørnøy / H-E Hansen



Før og etter
Før bilen brukes og etter bruk må føreren 
blåse og han blir fotografert samtidig. Det er 
helt vanlige transportselskaper som skal prøve 
alkolåsen i daglig trafikk, men også det jap-
anske Landbruks- og transportdepartementet 
skal delta i forsøkene. Hensikten er å teste 
ut om en slik alkolås og alkovarsler kan bidra 
til mindre rattfyll. Den skal gjøre det svært 
vanskelig for alkoholpåvirkede førere.

Systemet
Systemet består av en håndholdt enhet som 
inne holder både et måleapparat som sjekker 
ånden og et lite kamera som fotograferer 
førerens ansikt, slik at han eller hun kan bli 
identifisert. Det nytter ikke å lure systemet 

ved å la en annen person blåse i måleren før 
bilen startes. Toyotas alkolås krever bare et lite 
pust for å gi utslag, så føreren behøver ikke 
blåse hardt i flere sekunder, slik det har vært 
med en del av de målerne som har vært brukt 
hittil.
 Hvis føreren er bare litt påvirket av alkohol 
– men under grensen for det ulovlige - får han 
eller hun lov til å starte bilen og kjøre, men 
målingen blir lagret i bilens digitale regi-
strerende takometer. Også når føreren avslutter 
kjøringen må han blåse i måleren, for å vise at 

han ikke har drukket underveis. Transportfirmaet 
kan deretter enkelt sjekke målingene og avsløre 
misbruk bak rattet. Hvis føreren er sterkt påvirket 
får han eller hun ikke startet bilen.
 Resultatene fra testene i Japan skal brukes 
til ytterligere å forbedre systemet, og de skal 
deles med myndighetene, som ønsker å ta i bruk 
nye teknologier for å hindre fyllekjøring. Det er 
foreløpig ingen planer om å ta i bruk alkomåleren 
i personbiler, den er først og fremst beregnet på 
yrkestrafikk, opplyser Toyota.

ORGANISASJON

Toyota:

Alkolåskampanjen:

Toyota og datterbedriften Hino 
Motors går nå sammen om å 
få bort fyllekjøring ved hjelp 
av et nytt alkomålingssystem. 
Alkolåsen som er utviklet av 
Toyota, skal testes ut i Hino 
lastebiler i Japan i to måneder, 
for å høste praktiske erfaringer.
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Påvirkede førere blir avslørt

Demonstrasjon i Buskerud

 Midt i november hadde turen 
kommet til Buskerud. Av den 
mediedekningen som har vært, 
melder blant annet Eiker Avis 
på sine nettsider: Alkolås vil 
sikre alle frihet fra fyllekjørere. 
MA rusfri trafikk og livsstil har 

nå en kampanje for å få alkolås i alle norske 
skolebusser.

Alkolås er kvalitet
Da kampanjen, representert ved Bjarne 
Eikefjord og Egil Willy Alfsen, var i Hokksund, 
rigget de seg til foran rådhuset. Her fikk de 
demonstrert bruk av alkolås for blant andre 
ordfører Ann Sire Fjerdingstad. 
 I følge oppslaget på EikerAvis.no støtter 
ordføreren forslaget om å innføre alkolås i alle 
busser:
- Når vi kjøper tjenester, som skoleskyss, 
forventer vi kvalitet på tjenesten, sa Fjerding-
stad til avisen da hun fikk prøve alkolåsen i 
MAs bil.

Bjarne Eikefjord demonstrerer bruk av alkolås for ordfører Ann Sire Fjerdingstad. 
Egil Willy Alfsen deler ut brosjyrer. Faksimile fra EikerAvis.no

Alkolåskampanjen til MA 
fortsetter å demonstrere 
alkolås og å fremme 
ini tiativet for at alkolås 
skal installeres i biler. 



Viktig tiltak
45 personer har omkommet i brann hittil i år. 
De fleste som omkommer i brann gjør det i 
hjemmene sine. Røykvarsleren er det viktigste 
tiltaket for å redde liv dersom det begynner 
å brenne, likevel er det 500 000 som lever i 
boliger uten røykvarsler.  
 Alle boliger skal ha minst én godkjent 
røykvarsler, og vi vil anbefale minimum en i 
hver etasje og en på hvert soverom. Plasseringen 
av varslerne avgjør hvor raskt de reagerer på 
røyk. Høyeste punkt i rommet og mini   -mum 
50 cm fra vegg er optimalt. I hus med 
flere etasjer bør varslerne plasseres nær 
trappene.

Sammenkobling
Røykvarslerne bør være koblet sammen, slik 
at de varsler samtidig. Alle i huset vil da bli 

varslet i samme øyeblikk, selv om det er brann 
i en annen etasje enn der de befinner seg. 
Hensikten med tidlig varsling er at du skal få 
varsel om at en brann er under utvikling. Du 
får da anledning til å redde deg selv og andre 
som oppholder seg i boligen.
 I følge lovgivningen er det eieren av 
boligen som har ansvaret for å anskaffe og 
montere røykvarsler. Men det er brukeren av 
boligen som har ansvar for å teste røykvar-
sleren og for jevnlig å bytte batteri. Med bolig 
menes her leilighet, rekkehus, privatbolig, 
hybel og hytte.
 Gjør ren varsleren samtidig med at du 
bytter batteri. En varsler som er full av støv 
fungerer ikke optimalt. Røykvarsler er fersk-
vare. Røykvarsleren fungerer for dårlig når 
den blir mer enn 10 år. Invester derfor i nye 
varslere med jevne mellomrom. 

Tirsdag 1. desember var røykvarslerens dag. Da anbefalte vi alle om 
å bytte batteri i røykvarsleren sin.

Pass på røykvarsleren

ORGANISASJON

Av Fred Nilsen, SpareBank 1 Skadeforsikring



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 medlemsfordel-
er, som ved bruk gir deg som medlem redu-
serte kostnader og hjelp når du måtte trenge 
det. Medlemshåndboken 2010 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 2010
Giroblanketten for medlemskontingenten for 
2010 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. 
 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. 

Endringer
Endringer av medlemskap skjer ved å ta 
kontakt med MA. Husk å be om nytt inn-
betalingskort.

MA kan kontaktes på:
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 2010 
ut. Nå er tiden kommet for 
fornyelse av MA-medlemskapet, 
så innbetalingsblanketten 
følger også med.

MA-medlemskap:

Tid for 
fornyelse
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Regionkonferanse med besøk

MA-landsmøtet 2010

Siste års innføring av regionkon-
takter som et bindeledd mellom 
MA-avdelingene skaper aktivitet. 
Lørdag 24. oktober møttes 20 per-
soner til regionmøte i MA Region 
Trøndelag.

Dessverre var det ikke alle avdelingene som 
hadde anledning til å komme. Blant annet 
hadde de som ville hatt så mye som 20 mils 
kjøring hver vei, meldt avbud.

Samarbeid
Sammen med oss fra MA-avdelingene hadde 
vi blant andre Idar Ertsås fra Trygg Trafikk i 
Nord-Trøndelag, som vi samarbeid er godt med 
i mange aktuelle saker og aksjoner. Ett av 
spørsmålene som dukket opp var: Hvordan kan 
MA bli synlig når man samarbeider med en så 
høyt profilert organisasjon som Trygg Trafikk?
 Landsforeningen for trafikkskadde var også 
med på møtet, representert ved Johan Selvåg 
og Thomas Lund Øyen fra Sør-Trøndelag og 
Kjersti Einan fra Region Midt. De orienterte 
om foreningens arbeid og invitert til sine 
minnemarkeringer som finner sted fremover.
MA og vår svenske søsterorganisasjon MHF har 
tidligere hatt et regionalt samarbeid i Trønde-
lag og Sverige. 
 Regionsansvarlig Kent Ivarson fra Øster-
sund - region XYZ i MHF – besøkte regionmøtet 
og fortalte om det lokale MHF-arbeidet rett 
over grensa, blant annet hvordan MHF er 
organisert på lokal- og regionnivå.
 Ivarsson viste også frem en utstilling han 

brukte når han reiser rundt og underviser 
om det reelle alkolholinnholdet i forskjellige 
spritholdige drikkevarer.

Erfaringer
De forskjellige MA-avdelingene orienterte 
om sine aktiviteter det siste halve året, der 
positive og negative erfaringer ble utvekslet. 
Aktuelle temaer i forhold til samarbeidet 
regionalt og overfor sentralt nivå i MA ble 
også tatt opp.
 En av konklusjonene etter møtet var 
at arbeidsmåte, problemstillinger mv. synes 
å være slik at det kan ligge til rette for å 
prøve å utvikle et samarbeid over grensene 
mellom Region XYZ i MHF og region Trøndelag 
i MA. Dette første møtet var en positiv 
opplevelse!

Neste års landsmøte kommer stadig 
nærmere. I dagene 11. – 12. juni 
skal Haugesund være møteplass og 
Haugaland avdeling.

Snart er også tiden inne da avdelingene må 
begynne å forberede seg til landsmøtet ved 
å velge utsendinger. Og så vel delegater som 
andre deltakere kan glede seg til hyggelige 
dager i Haugesund og omegn.

To dager
Tidspunktet som delegater, ledsagere og andre 
interesserte kan merke av i kalenderen
allerede nå er fredag 11. og lørdag 12. juni. 
Møtene begynner tidlig på fredagen, så det
legges opp til ankomst og registrering alle-
rede på ettermiddagen og kvelden 10. juni. 

Landsmøtehotellet blir Rica Maritim Hotel, 
som ligger midt i Haugesund. Her er det lagt 
opp både til at landsmøtedeltakerne kan bo 
og at så vel landsmøteforhandlingene som 
landsmøtefesten skal finne sted. For i tillegg 
til det formelle, er jo landsmøtet en hyggelig 
samling av MA-tillitsvalgte og medlemmer fra 
hele landet.

Landsmøteutflukt
Tradisjonen tro vil det også bli en utflukt til 
severdigheter i området. Her har arrangørene 
mye å velge mellom. Det er blant annet rik 
vikinghistorie. Foreløpig er det ikke lagt noe 
endelig plan, men uansett vil det være en 
spennende opplevelse. Og vil du oppleve
mer av byen, regionen og attraksjonene, så 
går det jo an å sette av ekstra tid i tillegg til 
landsmøtedagene. 

Av Odd-Harald Bjørnøy  Foto Per Olaisen

Kent Ivarson fra MHF (til venstre), Kjersti Einan, Landsforeningen for trafikkskadde 
og Odd-Harald Bjørnøy fra MA.
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- Vi ser en liten økning fra tilsvarende 
kontroll i fjor, sier førstekonsulent Arne 
Valdemar Nielsen i Statens vegvesen.

Anmeldelser
– Vi hadde ønsket oss bedre resultater, men 
arbeidet fortsetter. Både myndighetene og 
bransjen må ta ansvar, og Statens vegvesen 
ønsker seg blant annet flere førere over på 
digital fartsskriver for bedre kontroll-
muligheter, konkluderer Nielsen. 
 Antall anmeldelser holder seg stabilt fra 
i fjor, og 43 førere ble politianmeldt for al-
vorlige brudd på regelverket. Det er minimal 
forskjell på førere fra Norge, EØS eller andre 
områder. 
 Overholdelse av kjøre- og hviletids-
reglene er ikke en garanti for å holde seg 
våken bak rattet, men det er en tydelig sam-
menheng mellom brudd på kjøre- og hvile-
tidsbestemmelsene og sjåfører som sovner 
bak rattet. Dette viser tall fra en tidligere 
undersøkelse av TØI.

Antall førere med brudd på regelverket, delt 
opp nasjonalt og per region. 

Når steiner sparkes opp fra veien eller har sit-
tet i dekkmønsteret og plutselig slipper taket, 
kommer de som skadelige prosjektiler. Det kan 
hjelpe lite å holde avstand eller stole på at 
bilen foran har skvettlapper, som nesten ikke 
finnes på personbiler lenger. Steinspranget 
kan like godt komme fra hjulene på møtende 
trafikk.

Uunngåelig
Det er egentlig ikke mye du kan gjøre for å 
unngå tilfeldighetenes spill.
- Men hvis du får bare en steinsprut og en 
liten skramme, kan det repareres, sier Petter 
Gunnholt, bilskadeansvarlig hos AutoMester.
- Reparasjon kan gjøres når steinsprutskaden 
er så liten at den ligger innenfor normene for 
reparasjon. Dette kommer an på hvor stor og 
hvor i ruten skaden har oppstått. Reparasjo-
nen må skje før den får tid til å utvikle seg og 

bli større. Ved reparasjon av steinsprutskader 
slipper man normalt egenandel på forsikrin-
gen, legger han til.

Tøffe temperaturer
Noe annet som kan fremskynde glasskader, 
er at vi om vinteren fyrer mer inne i bilene. 
Temperaturforskjeller på kanskje minus 20 ute 
og varmeapparatet som blåser glovarm luft 
rett på frontruten, gir forskjeller på kanskje 
50 grader. Slikt tar på. 
 Dette kan være med på å fremskynde at 
tidligere småskader plutselig utvikler seg og 
begynner å sprekke mer opp.
- Hvis skaden er større eller har fått 
utvikle seg må du få skiftet frontruten hos 
glas spesialist. 
- Til sammen skifter vi for eksempel bilruter 
for over 10 millioner kroner i året hos våre 
AutoMester-verksteder, opplyser Gunnholt.

Tungbilførere:

Stryker til kontroll

Tabellen:

 Ant.førere kontrollert Ant.førere med uregel. Anmeldelser 
Region øst 413 145 20
Region sør 212 59 4
Region vest 239 48 4
Region midt 130 67 12
Region nord 206 51 3
Nasjonalt 1200 370 43

Landsomfattende kjøre- og hviletidskontroller av tungbilsjåfører ble 
gjennomført i høst. Tallenes tale var klar; en tredje del av sjåførene 
ble tatt for brudd på regelverket og 43 av disse ble politianmeldt. 

Vi har vel hørt det de fleste av 
oss: Det ekle smellet av en stein 
som treffer frontruten. Slikt 
skjer hele året, men vinteren 
og strøpukk på glatte veier gjør 
nok at mange av oss kan få en 
glasskade i tiden fremover.

Tid for glasskader

Petter Gunnholt, bilskadeansvarlig hos Automewster.
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Avspark for nye deltakere

Ny turnégruppe

Prosjektlederne for Death Trip reiser 
for tiden rundt og tar avspark på de 
videregående skolene som skal være 
med i årets konkurranse. Det gjelder 
å lage Norges beste kampanje mot 
fyllekjøring.

Etter å ha møtt mange elever på ulike skoler 
har de store forventninger til bidragene som 
skal leveres innen 1. april 2010! Det er primært 
elever på fra linjen medier og kommunikasjon 
på landets videregående skoler som skal være 
med, men konkurransen er også åpen for andre. 

Mange ideer
Tidlig i november gikk turen til Møglestu vi-
deregående skole i Lillesand. Konkurransen og 
temaet rus i trafikken ble presentert for en en-
gasjert gruppe elever. Det tok ikke lang tid før 
de hadde en god liste med ideer til kampanjen.
Ideene var kreative og spilte på en rekke 
ulike virkemidler for å skape budskap som skal 
påvirke jevnaldrende – og andre - til rusfri 
kjøring. 

To av mange
Eirik og Dina i klassen på Møglesu er eksempel 
på den positive innstillingen elevene har til 

utfordringen i Death Trip-konkurransen.
- Vi syntes arbeidet med Death Trip virker 
både spennende og samtidig litt vanskelig, 
sier de før de virkelig skal sette i gang.
 De syntes det er spennende å lage en god 
kampanje som kan påvirke andre ungdommer 
til å gjøre gode valg i forholdet til rus og 
trafikk. Utfordringene ligger i at det kan være 
vanskelig å velge mellom alle de gode ideene. 
Samtidig er det et begrenset budsjett til å 

gjennomføre prosjektet. Ja, og så har de selv 
ikke lappen enda.
 De er allikevel veldig positive og gleder 
seg sammen med skolevennene til å ta fatt 
på de tre bidragene som skal sende inn fra 
sin skole. Disse skal konkurrere om å bli med 
i den store landsfinalen til våren, der den en-
delige vinneren vil bli kåret blant en håndfull 
av de beste prosjektutkastene.
 

Atter et skoleår er KastMasken ute 
på en ny turné. Dette er det 14. året 
en ny Teater- & informasjonsgruppe 
har lagt ut på en turné til skoler i 
forskjellige deler av landet. 

Gruppen – som går under navnet Impuls - 
består av fire nye aktører. Årets Impuls utgjøres 
av Camilla Olsen Moss, Katrine Øverlie Svela, 
Israel Corral og Martin Leander M. Brandtzæg.

Omfattende
KastMasken er et landsomfattende forebyg-
gingsprogram med fokus på alkoholbruk blant 
ungdom. Programmet ønsker i særlig grad å 
påvirke debutalderen for alkohol – samt bidra til 
reduksjon av ungdommens alkoholbruk. 
Få rusforebyggende program har et så om-
fattende tilbud som KastMasken. Tiltakene 
omfatter alt fra undervisning og foreldremøter 
til gla’kontroller, fritidsklubbarrangementer og 

fagkonferanser.
 I tillegg til en mengde 
flotte tilbakemeldinger fra 
elever - foreldre og lærere, 
fritidsledere og kommuner, har 
KastMasken vært evaluert av 
forskere ved Stiftelsen Bergens-
klinikkene både i 2005 og 2007.

Death Trip:

KastMasken:

En talloppsummering forteller noe om tiltakets store omfang gjennom 14 år: 

• ca. 50 000 elever har deltatt på en 5-timers skoledag 
• ca. 14 000 foreldre har deltatt på foreldremøte 
• ca. 20 000 ungdommer har deltatt på fritidsklubb- & Kick-arrangementer 
• ca. 80 000 har besøkt våre hjemmesider - siden lansering høsten 2003 
• ca. 5 000 bilister har deltatt på KastMasken`s Gla-kontroller 

Mer informasjon om KastMasken finnes på www.kastmasken.no

KastMasken består denne sesongen 
av Israel Corral, Katrine Øverlie 

Svela, Camilla Olsen Moss og Martin 
Leander M. Brandtzæg.
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MA-UNGDOM

Frem til nyttår får du fine premier når du verver 
medlemmer til MA-Ungdom!

19. oktober avholdt MA-Ungdom sin kongress 
i Stavanger. Dessverre var det ikke mange 
påmeldte, men lav deltagelse satte ikke noen 
stopper for møtet. Og de tilstedeværende 
gjorde en strålende jobb med å gå gjennom 
sakslisten.  

Som medlem vet du at MA-Ungdom har mange 
lokale klubber på mange steder i landet! Du 
har sikkert venner som også kunne tenke seg å 
komme seg inn i et ungt aktivt og rusfritt miljø.
MA-Ungdom har fokus på ungdom og trafikk. 
Dette betyr at vi er opptatt av ungdoms 
rettigheter i forhold til bedre og billigere 
kjøreopplæring m.m.

Det finnes flere typer medlemskap:
- Basis (uten bil/MC) kun kr 20,- det første 
året! Etter det er kontingenten kun 60 kroner.
- Støttemedlemskap koster bare 25 kroner for 
resten av året og deretter 50 kroner i året.
- Fullt Plussmedlemskap med Viking Rednings-
tjeneste og kartbok koster 400 kroner i året.

Verv 1 venn til MA-Ungdom 
og få en fin mobilsokk.

Verv 10 venner til MA-Ungdom 
og få en tøff radio.

Verv 20 venner og få en kul og 
praktisk Dakine-sekk eller –bag.

Alle som verver 20 betalende medlemmer er også 
med i trekning av et gavekort på 3000 kroner!

Send innmeldinger inn fortløpende til:
MA-Ungdom, Postboks 80 Alnabru, 0614 Oslo.

Dette må være med:
Fullt navn på nytt medlem, adresse, fødsels-
dato og gjerne mailadresse.
OG HUSK: Skriv på ditt eget navn, slik at vi 
kan holde rede på hvor mange du har vervet!

For å få vervepremien må alle du melder inn 
ha betalt kontingent.

Mer informasjon om MA-Ungdom på 
nettsidene: www.ma-ungdom.no

De tilstedeværende var Marius Vold og 
Terje Larsen fra Ungdomsklubben Cross, Liss 
Thomassen leder for Trialutvalget, Eli Marie 
Johnsen og Svein Iversen fra MA-Ungdoms- 
styre, Bjørn H. Nikolaisen fra Prosjektgruppen 
og Catharina Frostad fra administrasjonen.

Forandringer
De største forandringene som ble vedtatt 
var endring av kontingentsatsen for Basis-
medlemskap, som nå vil koste 60 kroner hvert 

år, i stedet for 20 første året og 100 hvert år 
videre. Dette er gjort på grunn av nye regler 
fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det 
ble på kongressen besluttet å innføre en ny 
medlemskategori, Støttemedlemskap, der 
kontingenten er satt til 50 kroner i året.

Nytt styre
Eli Marie Farstad Johnsen, som har gjort en 
fantastisk innsats for styret i MA-Ungdom 
takket for seg.

MAs sentralsyreleder Svein Iversen, som har 
tatt på seg å sitte som leder også for MA-
Ungdom mesteparten av 2009, ga stafett-
pinnen videre til Bjørn H. Nikolaisen. Han 
skal lede et interimsstyre, som fungerer frem 
til neste kongress. Den finner sted i forbin-
delse med MAs Landsmøte 11. og 12. juni i 
Haugesund.
 De andre vi ønsker velkommen inn i styret 
for MA-Ungdom er Alf Seim og Catharina 
Frostad.

Verv venner! Verv venner! 

Kongressen 2009Kongressen 2009

Vervepremie: 
Vervepremie: 

Dakine-sekk/bag
Dakine-sekk/bag  

Vervepremie: 
Vervepremie: 

Tøff radio
Tøff radio  

Vervepremie: 
Vervepremie: 

Mobilsokk
Mobilsokk  



MA-kryssord 5-2009

Navn:   Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2009:

Ørjan Bruskeland Hinna, 
Skogsfjordveien 231, 4513 Mandal

Edel Endal, 
Osborgvegen 17 b, 6150 Ørsta

Ingeborg Ims Lunde, 
Høgevollstubben 6, 4327 Sandnes

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 31. januar 2010
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ORGANISASJON

Fest i Ryfylke og Jæren MA-avdeling
I slutten av oktober var det virkelig 
duket for stor fest da Ryfylke og 
Jæren MA-avdeling hadde invitert 
til samling. Formannen, Thorbjørn 
Berge, kunne ønske nærmere 150 
gjester velkomne til Godtemplaren 
i Sandnes. 

Festen hadde to siktemål: I første rekke å gi 
heder og ære til jubilantene som har et meget 
langt medlemskap i MA. Men dette skulle også 
gi avdelinga ei inspirerende storsamling.

Mange jubilanter
I alt var 30 jubilanter spesielt inviterte til det 
store møtet. Av disse var det 4 medlemmer som 
hadde 60 års medlemskap. 26 medlemmer med 
40 års medlemskap.
 Alle jubilantene kunne ikke komme, men 
da regionkontakt Kay Johnsen skulle overrekke 

diplomer og hederstegn var 20 veteranmed-
lemmer samlet framme i salen. De ble takket 
for sin trofaste innsats for MA.
 Trekkplasteret for festen var nok også ”Han 
Innante” (Torolf Nordbø) og ”kammeratten 
Sjur” (Tor Moen Tønnesen) som stod for både 
skjemt og alvor. ”Han Innante” baserer seg på 
humor fra Ryfylke, ofte historier som er hentet 
fra hverdagslivet.

Etter servering av velsmakende smørbrød stod 
Nordbø også for en seriøs avdeling, der han 
fortalte om sitt avholdsstandpunkt for en 
lydhør forsamling. 
 Det var en feststemt formann for Ryfylke 
og Jæren avdeling av MA som kunne takke for 
møtet:
- Dette var en fantastisk kveld, oppsummerte 
Thorbjørn Berge.

Av Tormod E. Nag



MA-lotteriet:

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

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

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

prosjektet for å lansere alkolås og MAs fokus 
på narkotika- og pillemisbruk i trafikken, som 
er pådriver i dette forebyggende arbeidet. MA 
trenger penger til sitt viktige arbeid. Ditt lodd-
kjøp bidrar bl.a. til dette. Takk for støtten!

Lodd kan bestilles fra
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost: 
line.hansen@ma-norge.no

MA-lotteriet er i full sving. 
For lotteriåret 2009/2010 er 
hovedgevinstene 
i Landslotteriet som vanlig biler. 
I tillegg er det mulig å vinne mye 
annet blant tusenvis av gevinster, 
for eksempel en reise til en verdi 
av 30 000 kroner. 

Grip vinnermulighetene!

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2009:

Ørjan Bruskeland Hinna, 
Skogsfjordveien 231, 4513 Mandal

Edel Endal, 
Osborgvegen 17 b, 6150 Ørsta

Ingeborg Ims Lunde, 
Høgevollstubben 6, 4327 Sandnes

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:



ORGANISASJON

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

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få 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 trafikksikkerhetsarbeid. 
For at giveren skal kunne trekke fra på skatten,
må MA ha navn og adresse, samt giverens

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






