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Trafikkskiltene langs veiene gir oss livsviktig informas-
jon. De skal bidra med en avgjørende del av sikkerheten 
i trafikken. Derfor er det viktig at de er i god stand, godt 
leselige og forståelige. MA har i samarbeid med KNA 
gjennomført prosjektet Skiltaksjonen, hvor fokuset ble 
rettet mot god skilting.

Trafikkskilt er ifølge nasjonal og internasjonal forskning 
en viktig informasjonskilde til trafikantene for å unngå 
trafikkulykker. Forsker Rune Elvik i Transportøkonomisk 
Institutt, TØI, sier i et notat i 2003 at et skiltfornying-
sprogram vil redusere antall personulykker med mellom 
1 og 5 %. En amerikansk undersøkelse TØI viser til, 
opererer med 15 % ulykkesreduksjon!

De fleste av de registrerte trafikkskiltene som er i dårlig 
forfatning, er skilt som angir fartsgrenser eller forbud, og 
som derfor er av vital betydning for trafikksikkerheten.
Andelen eldre bilførere øker i tillegg til at det fortsatt 
registreres en årlig vekst i hvor mye det kjøres totalt 
sett. Trafikkskilt med dårlig synbarhet vil være en 
spesiell utfordring for eldre bilførere som i en del tilfelle 
vil miste viktig informasjon. Og mange trafikkskilt er i en 
så dårlig forfatning at ny teknologi med skiltsensorer i 
bilene ikke klarer å registrere fartsgrensene.

Gjennom Skiltaksjonen har MA/KNA fått bekreftet at 
skiltparken på mange steder, landet rundt, befinner 
seg i en meget dårlig forfatning. Vårt krav er da at 
det iverksettes umiddelbart tiltak som vil rette opp 
denne uheldige situasjonen, som kan få meget alvorlige 
trafikksikkerhetsmessige konsekvenser. Prosjektet har 
blant annet lagt opp til en fotokonkurranse som viser 
mange grelle eksempler, som er å finne på vårt nettsted 
www.skiltaksjonen.no. Så pass opp for dårlige skilt langs 

veiene, spesielt nå i vintermørket!

Terje Tørring 
Direktør

Harde fronter 
i solnedgang

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

Nei, dette er ikke tittelen på en klassisk westernfilm. Det er en historie om bil og 
trafikk, og den skjedde faktisk et stykke øst i Norge. Men den inneholder dramatikk 
og smell…

For noen uker sider var en biljournalistkollega på biltur. La oss kalle ham Hr. Høst, 
siden det var på denne årstiden at hendelsen fant sted. Den rutinerte bilskribenten 
og drevne sjåføren med blant annet Monte Carlo-rallyet på merittlisten, hadde vært 
på Sverige-tur sammen med sitt 20-årige barnebarn. Nå var de på vei hjem. De kjørte 
vestover mot den lave ettermiddagssolen.

Bilen var bare to måneder gammel. Og selv med helt ny og plettfri frontrute var det 
problematiske lysforhold med solen inn forfra. Hr. Høst syntes det var såpass vanskelig 
å se at han kjørte forsiktig. Selv da 60-grensen var passert, fortsatte han å kjøre 
sakte. Plutselig rundt en sving sto den blendende solen rett i øynene på Hr. Høst og 
i et lite øyeblikk må han ha mistet retningen.
- Sving mot høyre, skrek barnebarnet fra passasjersetet.
Den gamle rallyføreren reagerte spontant. Tids nok, men likevel for sent. Tids nok 
til å overleve, men for sent til å unngå sammenstøtet. For bilen deres hadde havnet 
litt ut i motgående kjørebane. Der kom en trailer de ikke klarte å unngå. Det ble en 
kollisjon nesten front mot front, en dødelig kombinasjon av en tungtransport mot en 
liten personbil.

Men de overlevde. Forslåtte og med noen småbrudd, men uten alvorlige skader.  
Da Hr. Høst så på det forvridde vraket noen dager senere, hørte han et par forbi-
passerende kommentere:
- Der har det sikkert vært en dødsulykke.
Hr. Høst er ikke i tvil.
- En moderne bil med deformasjonssoner, samt kollisjonsputen og at vi brukte 
sikkerhetsbelter reddet oss, sier han. At han i tillegg holdt relativt lav fart må vi nok 
også legge til som en avgjørende faktor. Og tenk på hvor viktig det er å se godt ut 
gjennom en ren frontrute uten skader.

Hr. Høst er fortsatt forslått, men lykkelig. Lykkelig over å se at solen fortsatt går opp 
og ned over tilværelsen. Det var så nære på at det kunne gått virkelig galt. Og for oss 
som kjenner ham kom også trafikkulykkenes realiteter skremmende nær innpå oss.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Oppgradering av 
skiltparken
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MA i åpen høring i Stortinget

Vi i MA - rusfri trafikk og livsstil vil takke for 
invitasjonen til å komme hit og møte Trans-
port- og kommunikasjonskomiteen i forbin-
delse med statsbudsjettet, innledet redaktør 
Hans-Erik Hansen MAs innlegg til komiteen 
ledet av Knut Arild Hardeide (KrF). 

Mennesket i trafikken
Trafikkulykker er et enormt problem på 
verdensbasis og en av de viktigste årsakene til 
unaturlig død i Norge. Trafikken dreper, og den 
er en konstant utfordring for oss som samfunn 
og enkeltmennesker. De menneskelige og 
samfunnsmessige kostnadene er av en slik 
størrelse at man kunne forsvare å sette inn 
nær sagt enhver budsjettmessig innsats for å 
unngå dem.
 Norge har en lang tradisjon for å forsøke 
å forebygge trafikkulykker. Men fortsatt er det 
en lang vei igjen før målet er nådd; null-
visjonen. MA slutter seg til nullvisjonen om 
ingen drepte og livsvarig skadde i trafikken, 
og vi arbeider særskilt for å sikre alle men-
nesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte 
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter 

og medikamenter.
 Det kan neppe herske tvil om at det i be-
folkningen er stor tilslutning til arbeidet mot 
ruspåvirket kjøring. Dette viste for eksempel 
vår ungdomsorganisasjon da den for et år 
siden la ut en side på Facebook, som de ga 
navnet ”Jeg har ingen venner å miste – ikke 
kjør i fylla”. Pr. i dag har denne siden nesten 
250.000 tilhengere. Dette er den klart største 
Facebook-siden i Norge. 
 Trafikksikkerhet dreier seg i stor grad om 
reguleringer, lover og tall. Men bak tallene, all 
teknologien og millionene av kroner, finnes 
det mennesker. I de senere år har det foregått 
en dreining av fokus mot den menneskelige 
faktor innen trafikksikkerhet. Hvorfor handler 
vi som vi gjør, hva påvirker vår ansvarsfølelse 
i trafikken, hvordan handler vi best i pressede 
situasjoner og hva kan få oss til å endre 
atferd? Dette er spørsmål som ligger i kjernen 
av MA - rusfri trafikk og livsstils mer enn 80 
års arbeid for tryggere trafikk. 
 Det enkelte mennesket har et ansvar og 
et valg i forhold til seg selv og sine medmen-
nesker i trafikken. Dette ansvaret forplikter 

den enkelte til å ta valg som ikke setter andre 
i fare. Det er ikke bare en bil du møter, det er 
et menneske. MA setter et spesielt fokus på 
mennesket i trafikken.
 Vi henstiller til transport- og kommunika-
sjonskomiteen om å være med MA på å sette 
fokus på mennesket i trafikken, og i budsjett-
arbeidet og andre vedtak knyttet til vei og 
trafikk ha trafikksikkerhetstiltakene rettet mot 
trafikanter og skadeforebygging for øye.

Alkolås
Ruspåvirkning er fortsatt et stort problem i 
veitrafikken. Så mange som nesten hver tredje 
dødsulykke har rus som en medvirkende årsak. 
Andelen av skader må være minst tilsvarende 
høyt. For MA har det alltid vært viktig å få 
redusert den ruspåvirkede kjøringen, og vi 
er fast bestemt på at dersom vi skal få ned 
ulykkestallene må vi få på plass alkolås i 
overskuelig framtid.
 Vi i MA vil hevde at det i dag er liten 
entusiasme hos myndighetene for bruk av 
alkolås som et viktig virkemiddel i arbeidet 
for bedre trafikksikkerhet. Vi støtter fullt opp 
om det forslag som nå foreligger om å bruke 
alkolås i stedet for inndragning av føreretten 
ved promilledommer. Men MA mener at dette 
må være et første skritt i retning av å innføre 
alkolås i alle nye biler og i offentlig kommu-
nikasjon, som for eksempel skolebusser.
 Imidlertid er det få, om ingen, signaler fra 
myndigheter eller politikere om å gå videre med 
å få innført alkolås. Norge er i ferd med å bli en 

ORGANISASJON

Tirsdag 26. oktober 2010 var MA i en åpen høring i Stortingets 
transport- og kommunikasjons komité. Her fikk MA sammen med 
en del andre trafikksikkerhets- og bilorganisasjoner ført frem sine 
synspunkter og kommentarer i forbindelse med statsbudsjettet for 
neste år.

Av H-E Hansen
Foto: Stortinget
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MA i åpen høring i Stortinget

ORGANISASJON

sinke i denne sammenheng. Flere land i Europa 
ligger langt foran oss, spesielt Sverige. Der er 
det i dag rundt 75.000 alkolåser i bruk, mens vi 
i Norge har ca. 1500. Og Sverige og Frankrike 
er eksempler på land som er i ferd med å få på 
plass alkolås i alle sine skolebusser.
 MA har gjennom kontakter med kommuner 
og fylkeskommuner i en årrekke arbeidet for at 
disse skal stille krav i konsesjonsavtaler om at 
det installeres alkolås på skolebusser og andre 
kjøretøyer som befordrer skolebarn og andre. 
Vi har i hovedsak fått positiv respons og flere 
fylkeskommuner har innført slike krav. Men 
virkelig gjennomslag vil ikke dette få før det 
blir gitt tydelige føringer fra sentralt politisk 
hold, så som denne komiteen. Og videre er 
vårt hovedkrav at alle nye biler innen få år 
skal ha alkolås, like selvsagt som bilbelter. 
Ingen skal måtte møte en sjåfør som er på-
virket av alkohol og/eller andre rusmidler og 
medikamenter.
 Vi utfordrer transport- og kommunikasjons-
komiteen til å bidra i arbeidet med å bedre 
sikkerheten ved skoleskyss ved at det innføres 
krav om alkolås i skolebusser over hele landet, 
og at arbeidet med å innføre alkolås i alle nye 
biler også settes mer i fokus. 

Veitilsyn
Veitilsyn er nevnt i Samferdselsdepartementets 
budsjett for neste år. MA foreslo allerede for 10 
år siden at det skulle bli etablert et uavhengig 
veitilsyn. Slik sett er det positivt at vi nå har 
fått gehør for et veitilsyn.  Vi er imidlertid 

meget forundret over forslaget som nå fore-
ligger. Til tross for et så å si entydig krav fra en 
rekke trafikk- og transport organisasjoner og en 
offentlig utredning, om at veitilsynet må være 
uavhengig av veieier, foreslår regjeringen et 
tilsyn underlagt Vegdirektøren. Uavhengighet 
tilfredsstiller ikke regjeringens forslag. Veieier 
og veitilsynet vil bli sittende på samme side av 
bordet. 
 Vår utfordring til Transport- og kommunika-
sjonskomiteen er at dette blir tatt opp med 

sikte på et uavhengig veitilsyn. 
 MA vil takke for at vi som en frivillig og 
medlemsbasert organisasjon får slippe til i 
denne høringen. Vi er opptatt av at også de 
frivillige organisasjonene fortsatt – og i om 
mulig enda større grad - trekkes med i arbeidet 
for bedre trafikksikkerhet. Det er neppe 
frimodig å hevde at de frivillige organisa-
sjonene og det arbeid de gjør, har påvirket 
og påvirker ulykkestallene i en positiv 
retning.
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Gjennombrudd for alkolås i tunge kjøretøyer

- Dette er en milepæl for trafikksikkerheten på 
de svenske veiene, sier Carl Johan Almqvist, 
ansvarlig for trafikk- og produkt sikkerhet hos 
Volvo lastvagnar.

Raskt gjennombrudd
Sverige har kommet lengst i verden når 
det gjelder alkolås i tunge kjøretøyer. Men 
interessen øker også i andre land, opplyser 
Volvo. Dette gjelder blant annet Finland og 
Frankrike, der det er innført lover med krav 
om alkolås i skolebusser.
- Holdning til alkohol i trafikken har blitt 

skjerpet i mange markeder i de siste årene. 
Jeg er overbevist om at stadig flere transport-
selskaper kommer til å se fordelene med 
alkolås. Det svenske eksempelet viser hvor 
raskt et gjennombrudd kan skje, sier Carl 
Johan Almqvist.

Alvorlig 
Alkohol er i Sverige - som i Norge - direkte 
årsak til omtrent 30 % av trafikkulykker med 
dødelig utfall. Alkolås, som hindrer at man 
kan starte bilen når man har promille, er en 

effektiv måte å møte problemene på.
- Blant yrkessjåfører er det veldig få som 
kjører i påvirket tilstand. Men siden konse-
kvensene av ulykker med tunge kjøretøyer kan 
bli så alvorlige, er det viktig å forhindre at 
noen kan sette seg bak rattet med alkohol i 
blodet, sier Almqvist.
- Stadig flere av våre kunder anser alkolås for 
å være et verktøy for kvalitetssikring: Det skal 
ikke herske noen tvil om at deres sjåfører ikke 
har drukket.

Hver fjerde
For å få lastebilkjøperne til å oppdage for-
delene med alkolås besluttet Volvo Lastvagnar 
i Sverige at man i 2010 skulle tilby fabrikk-
montert alkolås til redusert pris. Resultatet 
har blitt en kraftig økning av salget. I første 
halvår 2010 ble hver fjerde lastebil solgt med 
alkolås. I tillegg har det blitt ettermontert 
alkolås i flere hundre lastebiler i den samme 
perioden.

ALKOLÅS

Mer enn hver fjerde lastebil som Volvo selger i Sverige er nå utstyrt 
med alkolås. Volvo Lastvagnar har tilbudt fabrikksmonterte alkolås-
er siden 2005. Interessen blant kundene oppgis å øke gradvis. 
Mange store og mellomstore transportselskaper i Sverige har etter 
hvert en policy med å utruste sine lastebiler med alkolås.

Av H-E Hansen
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Alkolås i Sveriges skolebusser

Alkolås på EU-nivå

ALKOLÅS

På den svenske regjeringens oppdrag har 
Transportstyrelsen utredet hvordan Sverige kan 
gå videre med alkolåslovgivningen uten å bryte 
mot EUs regler.

Alle kjøretøyer
Oppdraget har vært å undersøke om det er 
mulig å stille krav om alkolås ved for eksempel 
syketransport, farlige transporter og skoleskyss. 
I sin endelige konklusjon valgte Transport-
styrelsen å bare foreslå alkolås ved transport av 
skoleelever.
- Dette er et første steg, slik vi ser det. Målet 
er på sikt at det skal finnes alkolås i de fleste 
kjøretøyer uansett type. Men det er bedre å ta 
små steg som det blir noe av, enn å forsøke å 
ta ett stort steg som det ikke blir noe av, sier 
Hans Kolmodin i Transportstyrelsen til MHF, 

Motorförarnas Helnykterhets-Förbund, som er 
MAs svenske søsterorganisasjon.
– Det må finnes alkolås i hvert eneste kjøretøy, 
slik at det skal være mulig å kontrollere at 
reglene følges, legger han til.

Stort antall
Mange selskaper og kjøretøyer berøres likevel 
av forslaget. I dag ferdes nemlig mange svenske 
skolebarn med den regionale rutetrafikken, og 
selv i disse kjøretøyene skal det finnes alkolås. 
I utredningen anslås det at omtrent 10 000 
busser og 12 500 drosjer utfører transport av 
skolebarn. Av disse har allerede rundt 3600 
busser og 6250 drosjer alkolås. 
 I utredningen foreslås det at politiet 
får mulighet til å stoppe skoleskysser for å 
kontrollere alkolåsen. Dessuten forelås det at 

myndighetene for tildeling av løyver og teknisk 
kontroll, SWEDAC, skal godkjenne verksteder 
som monterer og kalibrerer alkolåser.
– I første omgang kan det bli et ganske stort 
kontrollapparat, men vi vet at det står ny 
teknologi for døren. Da behøver heller ikke 
kalibreringene å komma så tett, sier Hans 
Kolmodin.

Kilde: MHF, Motorförarnas Helnykterhets-
Förbund.

I høst inviterte ETSC – European 
Traffic Safety Council – og svenske 
MHF – Motorförarnas Helnykter-
hets-Förbund - til et seminar om 
alkolås i EU-parlamentet i Brussel. 
- Dette var et viktig møte for å få 
satt fart på arbeidet med å innføre 
alkolås i EU-området, sier MA-
direktør Terje Tørring, som var til 
stede på møtet.

- I mange år har vi diskutert hvordan MHF 
skalkunne påvirke EU med hensyn til å vise 
større interesse for alkolås, sier Tom Bjerver, 
direktør i MHF, i det svenske Motorföraren.

Sikker og edru
Nå hadde man gjennom en svensk EU-parla-
mentariker fått innpass til å holde møtet i EUs 
høyborg. Her stilte interesseorganisasjoner 
innen trafikksikkerhet fra en rekke land opp 
sammen med representanter fra EU-kommi-

sjonen og EU-parlamentet.
 Møtet inngikk i en kampanje under tittelen 
“Safe and Sober” (Sikker og Edru). Dette er 
satt i gang i samarbeid mellom ETSC og Volvo 
for å skape oppmerksomhet om ruskjøring 
blant politikere, næringslivet og nøkkel-
personer innen meningsdannelse i samfunnet.

Steg videre
Årlig dør 35 000 mennesker i trafikken i 
Europa. Det anslås at 25 % av disse er direkte 
knyttet til promillekjøring. Derfor var møtet 
en velkommen anledning til å kaste lys over 
mulighetene for å innføre alkolås.

I en ny europeisk meningsmåling er fylle-
kjøring ansett som den verste faktoren når det 
gjelder trafikksikkerhet, og majoriteten av EUs 
befolkning er tilhengere av flere tiltak for å 
takle problemet.
 Stadig flere europeiske land innfører 
alkolås som alternativ til å miste sertifikatet 
som del av straffen for promillekjøring. Og i 
mange EU-land har alkolåsen funnet vei inn i 
kjøretøyer for transport av både passasjerer og 
gods. Håpet for ETSC og deltakerne på møtet 
er at EU-kommisjonen skal koordinere nye 
tiltak for å bringe saken videre på EU-nivå.

I 2012 skal alle svenske skolebusser ha alkolås. Dette foreslås i en 
utredning som Transportstyrelsen har gjort.

Foto: MHS
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ALKOLÅS

- Vi skal bedre trafikksikkerheten og ha 
nulltoleranse for kjøring i narkotikarus, sa 
samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 
da hun presenterte lovendringen sammen 
med justisminister Knut Storberget og UP-sjef 
Rune Karlsen.

Stort problem
Formålet med lovendringene er å bedre 
trafikk sikkerheten og legge til rette for mer 
effektiv ressursbruk hos politi, påtalemakt 
og domstolene. Lovendringene vil gi bedre 
samsvar i veitrafikkloven mellom reglene om 
alkoholpåvirket kjøring og reguleringen av 
kjøring under påvirkning av annen rus enn 
alkohol. 
 Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det 
hver dag foregår nærmere 70 000 kjøreturer 
der bilføreren er påvirket av alkohol eller 
andre rusmidler. Mer enn halvparten av turene 
gjøres av bilister som er påvirket av andre 
stoffer enn alkohol.
- Kjøring under påvirkning av andre stoffer 
enn alkohol er et stort trafikksikkerhets-
problem, og omfanget av slik kjøring har økt 
de siste 10-20 årene, sa samferdselsministeren.
- Dette har blitt en realitet blant annet takket 
være påtrykk fra MA, sa justisminister Stor-
berget, som understreket hvilket viktig steg i 
kampen mot ruskjøring dette er. 
 I forarbeidet til lovforslaget ble det fra 
Samferdselsdepartementet vurdert å innføre 
en narkogrense i trafikken som ligner en 
promillegrense på 0,2. Det mener MA var feil.

– Narkotika er ulovlig å bruke. Derfor bør det 
være en absolutt nullgrense for narkotika i 
trafikken sa MA-direktør Terje Tørring i MA. 
MA krevde da en 0,0-grense for narkotiske 
stoffer i trafikken, ellers ville det bety at 
narkotika er lovlig å bruke. 

Narkometer
Narkometeret gjør at politiet kan stoppe 
sjåfører med narkotiske stoffer i blodet. Det 
påvises gjennom en spyttprøve som analy-
seres for et visst antall stoffer i løpet av få 
minutter. Etter at lovendringene er behandlet 
og vedtatt i Stortinget, vil politiet ta analyse-
verktøyet i bruk til sommeren 2011.
 De vanligste narkotiske stoffene hos bil-
førere er amfetamin, hasj og forskjellige beroli-
gende midler, opplyser UP-sjef Rune Karlsen. 
Han ser frem til å ta det nye hjelpemidlet i 
bruk. Det avslører narkotikabruk ved å påvise 
meget små mengder at stoffene.

Det viktigste
Lovforslaget inneholder en rekke forslag. Av 
de viktigste kan nevnes:
- Innføring av lave lovfastsatte grenser for når 
en i alle tilfeller blir regnet som påvirket av 
annen rus enn alkohol etter vegtrafikkloven. 
Forslaget er basert på et nulltoleranseprinsipp. 
- Lovhjemmel for politiet til å utføre foreløpig 
hurtigtesting ved trafikkontroll for å avdekke 
mulig påvirkning av andre stoffer enn alkohol. 
Positiv test vil måtte følges opp med blod-
prøve og klinisk legeundersøkelse. 

- Innføring av straffeskjerpende utmålings-
regler også for narkotikapåvirket kjøring og 
forenkling av straffeutmålingsreglene for 
alkohol og annen rus. 
- Innføring av tap av førerett ved straff for 
kjøring med lav ruspåvirkning for personer 
som har føreretten på prøve - uavhengig av 
om påvirkningen skyldes alkohol eller narkotika. 
Ruspåvirkede sjåfører med sertifikat på prøve 
mister hermed sertifikatet første gang de blir tatt 
og må kjøre opp på nytt. I dag beholder man 
sertifikatet ved promillekjøring dersom promillen 
er mellom 0,2 og 0,4.

Av H-E Hansen

Nå er lovendringene som gjør 
det mulig for politiet å bruke 
”narko meter”, klare. Endringene 
i veitrafikkloven skal bidra til 
bedre trafikksikkerhet.

Narkometer 
neste sommer

MA-direktør Tørring er fornøyd med 
samferdselsministerens forslag.

UP-sjef Rune Karlsen får et nytt viktig
hjelpemiddel for trafikksikkerheten.
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Sverige i bresjen
ALKOLÅS

Socialdemokraterna mener at den svenske 
regjeringen burde være langt mer offensiv i 
spørsmålet om alkolås. Partiet går inn for at 
regjeringen skal arbeide for at alkolås i alle nye 
personbiler, samt i busser og lastebiler, skal bli 
EU-standard. Og man vil at Sverige skal være et 
foregangsland.
 Dette kan oppnås ved at Sverige søker om 
unntak fra de begrensningene som foreligger 
i dag med hensyn til å innføre påbud. Målet 
må da være å få innført en lov om obligatorisk 
alkolås på nye personbiler allerede i 2015.

Norsk debatt
VG Nett har tatt saken opp her hjemme. 
Her fikk MA komme til orde med at man her 
hjemme ønsker forslaget velkommen. 
- Vi mener alkolås er et trafikksikkerhets-
redskap som burde vært like naturlig som sik-
kerhetsbelte og kollisjonspute. Vi støtter fullt 
ut tiltak som vil få alkolås inn i alle kjøretøyer, 
sa redaktør Hans-Erik Hansen til VG Nett.
I Norge har Veidirektoratet foreslått en prøve-
ordning der promillekjørere får velge mellom 
alkolås eller å få inndratt førerkortet. Forslaget 
er nå inne hos Samferdselsdepartementet, og 
prøveordningen kan komme i gang i Akershus 
og Nord-Trøndelag fra nyttår.
- Et lite steg, sa Hansen.
- Hittil har det skortet på gjennomførings-
evnen hos myndighetene. Vi henger etter land 
som vi normalt sammenligner oss med, og land 
som vi anser har en mer liberal holdning til 
alkohol.
- Man har tidligere vært skeptisk til hvor langt 
teknologien har kommet, og om den kan skape 
problemer. Etter hvert har det kommet mange 
systemer som er raske til å reagere når man 
blåser, og som er veldig driftssikre, sier Hansen 
til VG Nett.

Kostnadene
Og hvem skal betale for alkolås?
- Det ville kanskje blitt noen tusen kroner på 
hver enkelt bileier, men jeg vil si det er en 
langt bedre investering enn en installert GPS 
eller et bedre infotainment-system, uttalte 
Hansen til VG Nett.
- Inntil det blir påbudt med alkolås, kan man 
tenke seg at forsikringsselskaper og myndig-

hetene subsidierer på en eller annen måte. Hvis 
70-80 liv og tusenvis av hardt skadde kunne 
vært unngått hvert år, ville det vært ganske 
rask inntjening av de pengene. 

Egne fordeler
Leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Statens 
vegvesen, Finn Harald Amundsen, mener det 
ikke er naturlig at myndighetene subsidierer 
alkolås.
- Jeg tror de som får tilbudet, vil trekke så 
store fordeler at de betaler selv. Det vil finnes 
flere verksteder som kan montere alkolås, slik 
at folk slipper å reise langt for å få det gjort, 
sa Amundsen til VG Nett.
På spørsmål om det ligger i deres strategi å få 
alkolås i alle biler svarer Amundsen:
- Det har vi ikke diskutert så langt, men jeg 
tror det kommer automatikk i dette etter hvert. 
Flere bilfabrikanter er involvert. Andre aktører 
også.
- Svenskene har begynt før oss, og ligger foran 
oss. Dette er vel ikke det eneste området hvor 
de gjør det, ss Amundsen til VG Nett.
Statens vegvesen går selv i fremste linje ved 
at man internt har besluttet å ha alkolås i alle 
sine biler.

I den svenske alkolåsdebatten vil partiet Socialdemokraterna gå 
lenger enn regjeringen. Mens Moderaternas infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd og regjeringen setter sin lit til en gradvis 
innføring, vil opposisjonspartiet innføre krav om alkolås i alle nye 
biler, samt i yrkestrafikken.

Faksimile av VG-Nett

Alkolås er tema i riksdagen.

Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhets-
seksjonen i Statens vegvesen.

MA ønsker alkolås i alle norske biler.
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Internasjonal konferanse i Oslo

The International Council on Alcohol, Drugs 
and Traffic Safety (ICADTS) er en uavhengig 
organisasjon. Dens eneste formål er å redusere 
trafikkdøden som følge av misbruk av alkohol 
og andre russtoffer. Arbeidet retter seg mot 
alle former for veitransport.

Omfattende
For å nå målet støtter ICADTS internasjonale og 
regionale konferanser for å samle og utvekslet 
viktig informasjon. Dette skjer ved at eksperter 
og forskere innen en rekke fagområder møtes: 
Dette dreier seg om representanter innen 
lovgivning, medisin, helse, økonomi, informa-
sjon, utdanning og politikk. Og en rekke andre 
fagfelter.
 I Oslo var det rundt 300 deltakere til en 
konferanse som varte i fem dager. Dette var 
den 19. internasjonale ICADTS-konferansen 
siden organisasjonen ble opprettet i Stock-
holm for 60 år siden. Det var Folkehelse-

instituttet som var hovedarrangør. Blant 
samarbeids partnerne sto også MA oppført!

Stort spenn
Konferansen besto av både plenumsforedrag 
og en rekke parallelle seminarer der deltakerne 
kunne velge i en mengde temaer og et stort 
antall foredrag om de forskjelligste temaer. 
Konferansekatalogen inneholdt referater fra 
over 200 innlegg!
 Her var spennet stort fra generelle fore-
drag om kjøring i ruspåvirket tilstand i vårt 
eget og mange andre land, til mer spissete 
medisinske innlegg og samfunnsforskere som 
gikk inn på de psyko-sosiale aspektene ved 
ruskjøring. Noe for enhver smak altså, men 
absolutt uoverkommelig hvis man ville få med 
seg alt.

Ett hovedtema
Et av hovedtemaene på konferansen var det 

pågående EU-prosjektet DRUID (Driving under 
the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) 
som avsluttes i 2010. DRUID er det største 
prosjektet under EUs rammeprogram.
 Hele 37 forskningsinstitutter fra 17 
forskjellige land, inkludert Norge, deltar. Et 
av hovedformålene med prosjektet er å få 
forskningsresultater som kan gi grunnlag for 
”promillegrenser” for andre rusmidler enn 
alkohol.
 Det var også egne møtesesjoner for 

TEMA

I høst ble det holdt en stor internasjonal konferanse om alkohol, 
rusmidler og trafikk i Oslo. Det er det internasjonale rådet for alkohol, 
rusmidler og trafikk (International Council on Alcohol, Drugs and 
Traffic Safety – ICADTS) som hvert tredje år holder en slik verdens-
konferanse. I nesten en uke ble det holdt foredrag og seminarer fra 
morgen til kveld omkring temaet trafikk og ruspåvirkning. Og MA 
var en av arrangørene.

Av H-E Hansen

MA-Ungdom og Death Trip holdt interessante innlegg på konferansen.

Produsenter av alkolås og narkometer 
viste siste nytt.



Internasjonal konferanse i Oslo

TEMA

Blant de mange bidragsyterne på den store posterkonferansen var Renata Torquato fra Universitetet i Paraná i Brasil, 
som tidligere også har arbeidet med trafikkspørsmål i Norge. Postertemaet var: Etter festen – hvorfor kjører ungdom i fylla?

forskere fra utviklingsland. De siste årene har 
ICADTS satt fokus på den store økningen av 
trafikkulykker i utviklingsland. Det er innledet 
et samarbeid med WHO og Verdensbanken for 
å etablere stipender for forskere fra utviklings-
land. Stipendene dekker studieopphold i 
vestlige land for å arbeide med prosjekter 
innen rusmiddelbruk og trafikksikkerhet, og 
konferansen ble et samlingspunkt for disse.
 Programmet inneholdt for øvrig blant 
annet resultater fra studier hvor ruspåvirkete 
testpersoner har prøvd kjøresimulatorer og 
annet teknisk utstyr, samt et eget program for 
unge forskere.

MA på podiet
Og akkurat når det gjaldt ungdom sto MA på 
programmet på den store konferansen. MA-
Ungdom og Death Trip holdt innlegg for et 
stort publikum på et symposium om spesial-
prosjekter. Marte Borkenhagen (Death Trip) og 

Catharina Frostad (MA-Ungdom) foredro om 
sine vellykkete ungdomssatsninger.
De fortalte om sine gode resultater. MA-
Ungdom kan vise til stort gjennomslag på 
internett og Facebook, og satte fokus spesielt 
på kampanjen ”Jeg har ingen venner å miste 
– ikke kjør i fylla”. Og Death Trip får år for år 
stadig større deltakelse av skoleelever som vil 
skape kampanjer for å påvirke sine jevnal-
drende når det gjelder trafikk og rus. 
I forbindelse med konferansen var også en del 
deltakerorganisasjoner invitert til delta i en 
poster-utstilling. I et eget galleri var over 40 
store postere stilt ut. Her fikk forskjellige land 
presentert ulike aspekter ved problemene og 
løsningene av rus- og trafikktemaet.

60 års historie
ICADTS ble etablert i 1950 da den første 
konferansen ble holdt i Stockholm. En gruppe 
grunnleggere hadde samlet en liten gruppe 

forskere for å diskutere ideer og forsknings-
resultater med spesielt fokus på alkohol og 
trafikk. Disse foregangsfolkene kan se tilbake 
på en lang historie av viktig arbeid. I løpet av 
60 år har organisasjonen utviklet seg til å bli 
et viktig sentrum og møtested for kunnskap 
om rus og trafikk. Hvert tredje år er det holdt 
store internasjonale konferanser i Nord-
Amerika, Australia og Europa. I tillegg til 
disse totalt 19 store konferansene har ICADTS 
bidratt til å arrangere andre møter, symposier 
og arbeidsgrupper. Resultatene herfra har 
også vært viktige rapporter. Siden begyn-
nelsen av 1990-tallet har arbeidet med andre 
rusmidler enn alkohol blitt stadig viktigere for 
organisasjonen når det gjelder rusproblemer 
innen transportsektoren.
 De store konferansene holdes hvert tredje 
år. Neste møte holdes i 2013 på den andre 
siden av jorden, nærmere bestemt i Brisbane i 
Australia.
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Derfor har Toyota 
nå lansert en 
enkel løsning, 
som alle med en 
iPhone kan be-
nytte til å utfordre 
både seg selv og 
alle andre til å 
kjøre jevnere og 
derfor mer økono-
misk.

Programvare
 Det nye 
økokjørings-
initiativet er 
bygget rundt en iPhone applikasjon – ”A Glass 
of Water” – som kan lastes ned gratis på Apple 
App-Store. App’en illustrerer et vannglass sett 
ovenfra, og det gjelder å søle så lite “vann” 
som mulig ved å kjøre jevnt uten kraftige 
akselerasjoner eller nedbremsninger.
 Man aktiverer programmet når reisen starter. 
Mengden av vannsøl under reisen registreres 
fortløpende. Når turen er omme kan man se 
direkte på iPhone hvor energieffektivt føreren 
har klart å kjøre, sammenlignet med tidligere 
turer. Et kart viser også hvor du har kjørt og 
hvor vann er sølt ut. Man kan også legge inn 
drivstofforbruket fra bilens trip-teller.
 Resultatet overføres automatisk til nett-
stedet www.vannglasset.no, der brukere kan 
dele sine egne fakta, kart og forbedringer. På 
nettstedet kan du også lage utfordringer for 
resten av familien, venner, kolleger, facebook-
venner eller ganske enkelt invitere alle brukere. 
For å forbedre resultatene, kan man ta del i 
økokjøringstips som ligger tilgjenglig i applika-
sjonen og på nettstedet.  

Alle kan delta - uansett hvilket bilmerke du har, 
uansett hvor gammel bilen er og uten å måtte 
gjøre noe med bilen. Målet er å gi en morsom 
og utfordrende måte å redusere drivstoffor-
bruket med opptil ti prosent.

Kjørestil
- I de senere årene, har vi og flere andre 
bilprodusenter jobbet hardt og lyktes med å 
redusere drivstofforbruket for nye bilmodeller. 
Et område som har fått for lite oppmerk-
somhet er førerens muligheter til å påvirke 
drivstofforbruket. En jevn kjørestil gir mye 
større effekt enn for eksempel en stopp-og-
start-teknologi for motorer. Et vannglass på 
dashbordet er en metode som benyttes av 
flere kjøreskoler, og som får elevene til å kjøre 
roligere og med bedre flyt. Vi har derfor tatt 
frem denne løsningen for iPhone sammen med 
våre Toyota-kolleger i Sverige, sier informa-
sjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.
 Som en plattform for løsningen har vi 
valgt iPhone, som har GPS og akselerometer, 
og er en av de mest utbredte mobiltelefoner 
på markedet. Det er nå ca. en halv million 
iPhone i Norge. Dette betyr at mange vil være 
i stand til å laste ned og bruke programmet. 
Selv uten iPhone vil man kunne registrere seg 
på www.vannglasset.no og manuelt legge inn 
data om sitt drivstofforbruk og se sine for-
bedringer.
- Nå ønsker vi å ta miljøarbeidet et skritt 
videre ved å hjelpe til å formidle et “mentalt 
vannglass.” Derfor oppfordrer vi alle nordmenn 
til å utfordre seg selv og hverandre for å 
redusere drivstofforbruket og dermed miljø-
belastningen. En jevnere kjørestil omfatter også 
mindre risiko for trafikkulykker, så selv på den 
måten er alle vinnere, sier Espen Olsen.

MILLIONER TONN

I følge SSB står biltrafikken for et CO2-
utslipp 9,9 millioner tonn i 2009. 
En reduksjon i drivstofforbruket med 
10 % tilsvarer:

•  for en familie som kjører 15 000 km   
 pr. år i årlige besparelser på 
 ca. kr 1 200.

•  på en taxi som kjører 10 000 mil /  
 mnd. en årlig besparelse på
  ca. kr 15 000.

•  for en 40-tonns lastebil som kjører   
 200 000 km / år en årlige    
 besparelser på mer enn kr 70 000

BILNYTT

Et glass vann kan redusere drivstof-
forbruket med 10 %. Hvis alle i Norge 
kjørte rundt med et fylt vannglass på 
dashbordet uten å søle vann, ville CO2-
utslippene bli redusert med nær 1 million 
tonn per år. Men det ville nok blitt en 
del vannsøl for mange.

Av H-E Hansen

Økokjøring med ”vannglass” 
på dashbordet
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BILNYTT

Å kjøre miljøvennlig er et ganske vidt begrep, 
men hva betyr det egentlig? Her er noen av 
de viktigste faktorene du bør tenke på fra 
start til mål, enten du kjører med eller uten 
vannglasset.

1. Planlegg reisen din
Velg den beste ruten allerede før du starter, og 
bruk gjerne navigasjonsutstyr om du har det 
tilgjengelig. For hvert 10. minutt du kjører deg 
bort, bruker du omtrent 116 ml drivstoff. 

2. Ikke ta med deg unødvendige ting
Pass på å tømme bagasjerommet for unødven-
dige og tunge ting som du ikke behøver å ta 
med deg. Det hender for eksempel ofte at en 
golfbag eller lignende blir liggende igjen. Om du 
reduserer bilens vekt med 10 kg sparer du 15 ml 
drivstoff og 35 g CO2 hver 50 km du kjører. 

3. Sjekk dekktrykket jevnlig
Drivstoffseffektiviteten reduseres med 2 % 
ved bykjøring og 4 % ved landeveiskjøring om 
dekktrykket er 0,5 kg/cm2 lavere enn de angitte 

standardmålene. Dekktrykket kan du enkelt 
sjekke ved nærmeste bensinstasjon. Vinterdekk 
øker drivstoff-forbruket, så bytt til sommerdekk 
så fort været tillater det. 

4. Unngå tomgangskjøring
Jo lenger bilen går på tomgang, jo mer drivstoff 
bruker du. Kjør så fort du har startet bilen, og 
stopp motoren når du vet du blir stående en 
stund. En motor som går på tomgang i fem 
minutter bruker 65 ml drivstoff og slipper ut 
151 g CO2. På mange bilmodeller finnes det start/
stopp-system, som automatisk skrur av motoren 
når man for eksempel stopper på rødt lys. 

5. Vær myk med gassen når du 
akselererer
Under bykjøring, når man starter og akselererer 
ofte, kan man spare mye drivstoff gjennom å 
kjøre mykt. Starting og akselerering står for hele 
40 % av drivstofforbruket i storbytrafikken. 

6. Hold jevn fart
Å holde jevn hastighet er avgjørende for å 

kjøre miljøvennlig, for det sparer du mye driv-
stoff på. Drivstoffeffektiviteten kan forbedres 
med 10-30 % ved ganske enkelt å holde en 
jevn hastighet. 

7. Slipp opp gassen
Slipp opp gassen og brems med motoren så fort 
du ser et rødt lys, og la bilen rulle så langt som 
mulig, i stedet for å tråkke hardt på bremsen i 
siste øyeblikk. 

8. Bruk aircondition så lite mulig
Skru av aircondition så ofte som mulig når det 
ikke er for varmt eller kaldt, spesielt om våren 
eller høsten 

9. Bruk bilens forskjellige indikatorer 
på drivstoffeffektivitet
Mange modeller er utrustet med forskjellige indi-
katorer som viser hvor drivstoffeffektivt du kjører. 
Se på dem ofte for å tilpasse kjøringen din.

10. Følg serviceanvisningene i 
instruksjonsboken.

Kjørestilen din påvirker både utslipp og hvor mye drivstoff du 
bruker, slik Toyota vil sette fokus på med sitt Vannglass. Å kjøre 
på høye gir, bremse med motoren og unngå tomgangskjøring er 
noen gode vaner du bør tillegge deg, og som vil være godt for både 
lomme boka og miljøet.

Toyota og Lexus har kommet langt med flere hybridmodeller som bidrag til redusert CO2-utslipp.

Kjør miljøvennlig

iPhone-applikasjonen gir detaljert tilbake-
melding om kjørestilen din. 
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Verdensmestere verdig
Citroën C4:

Dette er en modell i det såkalte C-segmentet for 
kompakte biler, der det finnes mange konkur-
renter: Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Au-
ris, Peugeot 308, Opel Astra, Kia cee’d, Hyundai 
i30, Mazda 3 og Honda Civic. Her bør den nye C4 
absolutt kunne blande seg godt inn i kampen.

Kjennetegn
C4 har de markante kjennetegnene til Citroën. 
Den tydelige stilen strekker seg fra det avrun-
dete panseret med den store grillen og Citroëns 
doble vinkler til bagasjeromslokket og den 
originale utformingen av baklyktene. 
 C4 har kompakte dimensjoner, men den har 
likevel lagt på seg i alle retninger i forhold til 
forgjengeren. C4 er nå 4,33 meter lang, (+ 5 
cm), 1,79 meter bred (+ 2 cm) og 1,49 meter 

høy (+ 3 cm). Til tross for en økning i størrelse 
og bedre komfortytelser, har ikke modellen økt i 
vekt.
 Større plass er utnyttet til å gi bedre 
komfort. Citroën har lagt vekt på at det også 
skal være enkel adkomst og den bedre plassen 
skal også merkes med hensyn til takhøyden bak. 
Bagasjerommet er på 408 liter og plassen skal 
kunne utnyttes til fulle ettersom rommet er 
kjegleformet og innlastingsterskelen er lav. 

Innvendig
Den innvendige stilen gjenspeiler den ytre. In-
nredningen er elegant med god kombinasjon av 
overflatematerialer. Ønsker du å gjøre det ekstra 
personlig her inne, kan føreren for eksempel 
velge mellom fire forskjellige lyder av blinklys og 

varselsignal og selv bestemme fargen i instru-
mentskivene fra hvit til blå.  Du kan også få din 
egen smak på for eksempel felger, sidelister i 
krom, kromdetaljer bak og takskinnene.
 Foran kan setene utstyres med elektrisk 
korsryggstøtte og en massasjefunksjon. Sjåføren 
kan glede seg over en ergonomisk riktig bil. 
Instrumentene omslutter førerplassen der tre 
instrumentskiver gir både analog og digital 
informasjon med god lesbarhet. Det nyutformete 
rattet byr på betjeninger med klar inndeling i 
felter; audio, telefon, cruisekontroll/hastighets-
begrenser og komfort. 
 Citroën C4 inneholder også en rekke oppbev-
aringsrom, lommer og skuffer. En nyvinning er 
et stort rom i midtkonsollen med fire ulike deler. 
En av disse delene har kjølefunksjon.

Mikrohybrid
C4 kommer med det Citroën kaller mikrohy-
bridteknologi - e-HDi - på flere versjoner. Denne 
teknologien er en ny generasjon stopp/start- 
system som kombinerer en starter/generator 
med en effektiv HDi-dieselmotor. Systemet stop-
per og gjenoppstarter bilen i alle situasjoner der 

BILNYTT

Citroën C4 lanseres i ny utgave. Modell ble introdusert i 2004. Siden 
den gangen har den gjort det godt både blant et stort bilkjøpende 
publikum og i rally-VM. Nå er den kommet i en ny versjon, som lover 
godt både for folk flest og verdensmester Sébastien Loeb.

Av H-E Hansen
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bilen står stille ved rødt lys, kødannelser osv. 
 For biler med 6-trinns elektronisk styrt man-
uell girkasse (EMG) trer stopp/start-systemet inn 
også når bilen senker farten ved hastighet på 8 
km/t eller lavere. Funksjoner som klimaanlegg, 
radio, servostyring og ESP skal selvsagt fungere 
under stopp-fasen. Systemet reduserer drivstof-
forbruk og utslipp av CO2 med opptil 15 % på 
e-HDI-motorene.  Og når du skal i gang starter 
motoren på bare 0,4 sekunder.
 eHdi har CO2-utslipp på 109 gram/km ved 
lanseringstidspunktet, mens senere modeller vil 
slippe ut bare 99 g/km. De nye dekkene Michelin 
EnergyTM Saver bidrar også til mindre drivstof-
forbruk og reduserer utslippene av CO2 med mer 
enn 5 gram CO2 pr km. I tillegg er det brukt  
15 % ”grønne” materialer i den nye C4, 

Motorer
Den nye Citroën C4 blir utstyrt med 4 alternative 
HDi-dieselmotorer som yter fra 90 til 150 HK og 
3 bensinmotorer med 95, 120 og 155 HK. Disse 
tilbys i forskjellige utgaver i kombinasjon med 
enten en 6-trinns elektronisk styrt manuell gir-
kasse, en manuell 6-trinns girkasse, en manuell 

5-trinns girkasse eller en automatisk 4-trinns 
girkasse. 
 Ved blandet kjøring oppgis CO2-utslippet 
uten unntak å være under 130 g/km for diesel-
motorene, mens bensinmotorene har utslipp på 
mellom 140 og 162 g CO2 pr km. 

God hjelp
I tillegg til for eksempel bakkestartassistanse, 
elektronisk parkeringsbrems, AFIL (varsling ved 
ufrivillig kryssing av veistriper) og oppmåling av 
plass ved parkering, er den nye Citroën C4 ut-
styrt med flere nye løsninger som gjør kjøringen 
lettere og sikrere.
 Her får du et system for overvåking av 
dødvinkelen, som varsler føreren med et oransje-
farget ikon i sidespeilet dersom det befinner seg 
et kjøretøy i blindsonen. Man kan få hjelp av 
cruisekontroll/hastighetsbegrenseren til å holde 
lovlig hastighet. Den kan programmeres med 
opptil 5 hastigheter, slik at de enkelt kan finnes 
igjen ettersom fartsgrensene varierer langs 
veien, 
 C4 tilbys også med tåkefrontlykter med 
statisk svinglys, for første gang på en Citroën-

modell. En ekstra lyskjegle lyser opp innsiden av 
en kurve, slik at total lyskjegle blir 75 grader på 
høyre eller venstre side. 
 Den nye tjenesten Citroën eTouch inne-
holder mulighet for nødanrop og assistanse-
anrop (avhengig av land) døgnet rundt. To andre 
tjenester er også tilgjengelige via Internett; 
virtuelt vedlikeholdshefte og Eco Driving. Disse 
tjenestene varsler føreren om eventuelle sikker-
hets- eller mekaniske aksjoner som må utføres, 
samt kommende servicer. I tillegg overvåker 
systemet drivstofforbruk og CO2-utslipp. 

Sikkerhet
De stabile kjøreegenskapene – opplevelsen 
av komforten og trygghet – hjelpes av flere 
systemer for kjøreassistanse, som elektronisk 
bremsekraftfordeler, nødbremseassistent og 
Intelligent Traction Control koblet til ESP. Bilen 
har fått alle 5 stjernene i EuroNCAPs kolli-
sjonstest, og er utstyrt med 6 kollisjonsputer 
(fører, passasjer foran, på siden og gardin) som 
standard.
 Innstegsprisen på Citroën C4 er 215 900 
kroner.
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Fleksibilitet og vide dører
Opel Meriva:

Du kan nå velge mellom fem diesel- og tre 
bensinmotorer. Men Opel har med denne andre 
generasjon av den lille flerbruksbil ønsket å 
videreutvikle design med dynamiske linjer og 
skulpturerte former. Og innvendig er det lagt 
om til enda større fleksibilitet, og den mest 
synlige nyvinningen er bakdørene, som slår 
”feil vei” og slår ut som en vid port for å gi 
lettere adkomst.

Flexibelt
Opel Meriva er utviklet med sikte på å kom-

binere fleksibilitet med ergonomi: Opel bruker 
begrepet Flex i en rekke sammenhenger på sine 
forskjellige modeller. I Meriva står systemet Er-
goFlex i fokus. Dette består av flere elementer:
 Den mest iøynefallende nyvinningen på 
Meriva er bakdørene. De er hengslet i bakkant 
og ser ut som den reneste limousinadgangen 
der du kan skride ut og inn av bilen. Dørene 
skal gjøre det enkelt å stige inn og ut av 
bilen. De kalles FlexDoors, er store og åpnes 
uavhengig av fordørene. For maksimal adkomst 
kan både for- og bakdørene åpnes i en vinkel 

på 84 grader, mot de vanlige 67 gradene. For 
den eldre garde er det lett å sette seg inn 
bak døren og ha en god hjelp i et praktisk 
håndgrep nær døråpningen. Og når det gjelder 
småbarnsforeldrene, er det praktisk å komme til 
bak bakdørene når man skal feste barn i setene 
deres.
 Det fleksible baksetesystemet FlexSpace er 
i prinsippet arvet fra første Meriva, men det er 
forbedret slik at du nå behøver færre bevegelser 
for å fjerne baksetene og endre oppstillingen. 
Med FlexSpace kan baksetene ha plass for én, 
to eller tre passasjerer ved at det er mulig å 
skyve baksetene for- og bakover, mot midten 
av kupeen for å skape mer plass i bredden eller 
å slå dem helt ned enkeltvis. Når de utvendige 
setene skyves forover økes bagasjeromplassen, 
mens det likevel er plass til tre personer. Med 
alle baksetene nedslått får du et bagasjerom på 
1500 liter.
 Setene i FlexSpace-systemet tillater bak-

BILNYTT

Meriva dukket opp som en ny Opel-modell i 2003; en nyvinnende 
kompakt flerbruksbil med fleksible bruksmuligheter. Nå har en ny 
utgave kommet med videreutviklet design og allsidighet. Blant 
nyhetene er også et større utvalg av dieselmotorer.

Av H-E Hansen
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setepassasjerene å sitte høyere enn passa-
sjerene i forsetene, i et såkalt teateroppsett. 
Dette gir god utsikt. 
 Forsetene byr på hele 240 mm justerings-
mulighet forover/bakover og 65 mm i høyden. 
Så her skal både de høye og lave av oss finne 
sin perfekte og komfortable plassering bak 
rattet. Hvis man velger å bestille de AGR-
godkjente ergonomiske forsetene, har disse 
i tillegg hodestøtter som kan justeres i fire 
retninger og korsryggstøtte samt justerbar 
støtte for lårene.
 Og Meriva har fått mer plass til opp-
bevaring i kupeen takket være utnyttelsen av 
plassen mellom forsetene. Konsollsystemet 
FlexRail består av utbyttbare enheter som 
føres på skinner mellom setene dit det passer 
best for passasjerene. FlexRail er gjort mulig 
ved den høyt plasserte girspaken og at elek-
trisk park eringsbrems er standard.

Innvendig
Interiøret er funksjonelt og fleksibelt. Merivas 
smarte baksetesystem gjør det mulig å endre 
den bakre delen av kupeen for å tilfredsstille 
behovet for sitteplasser og bagasjeplass. Den 
høye sittestillingen gir utmerket utsyn og 
kupeen virker rommelig.
 Designerne har beholdt instrument panelet 

som omslutter passasjerene foran, et av 
kjenne tegnene ved Opels nye design. Meriva 
tilbyr opptil 32 oppbevaringsmuligheter, fra 
lommer i bakseteryggene til skuffer under 
setene. Eller finnes detaljer som oppvarmet 
ratt som tilleggsutstyr.
 Opel introduserer også en anvendelse av 
farger og detaljer som skal kombinere trender 
innen fargevalg og dekor. Og over det hele 
kan du få et stort panoramasoltak som gjør 
interiøret lyst og luftig.

Motorutvalget:
De åtte motorene – fem diesel- og tre bensin-
motorer – er i registeret fra 75 HK til 140 HK. 
Hovednyheten på motorsiden er introduks-
jonen av tre viktige dieselmotorer som Opel 
tror vil utgjøre det meste av Meriva-salget 
i de fleste landene i Europa, ikke minst i 
”diesellandet” Norge. Motorteknologien skal 
gjenspeile Opels strategi med mindre volumer 
og turbo for å gi bedre drivstofføkonomi.
 Dieselutvalget omfatter for eksempel inn-
stegsmotoren 1,3 CDTI (55 kW/75 HK) med et 
gjennomsnittlig forbruk på 0,49 liter pr mil og 
129 g CO2 pr kilometer i utslipp, mens den nye 
toppmotoren 1,7 CDTI med 130 HK trenger 
0,52 l/mil. Alle dieselmotorene har partikkel-
filter som standard.

Bensinmotorene omfatter tre versjoner av den 
nye generasjonen 1,4 litersmotorer med 100, 
120 og 140 HK. De erstatter tidligere 1,6- og 
1,8-litersmotorer. For eksempel har 140 HK-
versjonen 12 % større krefter og 10 % lavere 
utslipp av CO2 enn 1,8-literen den erstatter fra 
forrige Meriva.
 Opels start/stopp-system, som Agila og 
Corsa og snart Astra har fått, kommer i Meriva 
neste år. Også en LPG-versjon kommer i 2011.

Anvendelig
Med sine 4288 mm har Meriva 15 mm lengre 
akselavstand, med 39 mm bredere sporvidde 
foran og 45 mm bak, enn den første genera-
sjonen. Dette skal gi bedre kjøreegenskaper 
og komfort. Elektrohydraulisk servostyring 
erstatter det tidligere rent elektriske servoen. 
De aktive sikkerhetssystemene inkluderer 
bremse system med fire skiver på alle fire hjul, 
elektronisk stabilitetskontroll og antispinn-
kontroll. 
 Ved siden av å være fleksibel og an-
vendelig, er Opel Meriva en bil som byr på 
vel egnete kjøreegenskaper, enten du befinner 
deg i bygater eller på motorveien.
 
Prisene begynner på 224 900 kroner.
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Veslevoksen sjarmør
Hyundai ix20:

Potensialet for vekst for Hyundai må så abso-
lutt være til stede, ikke minst i Norge. Merket 
oppgis faktisk å være verdens femte største, 
mens det her på berget sikter oppover på 
salgslistene fra en foreløpig 14. plass og rundt 
3 % markedsandel.

Ambisjoner
Hyundai ix20 ble første gang vist på høstens 
store bilutstilling i Paris. Den skal kombinere 
et strømlinjeformet ytre design med egen-
skapene fra MPV-verdenens smarte flerbruks-
kvaliteter. Med denne kompakte flerbruks-
modellen ønsker Hyundai å tilby en liten bil 
som passer for dem som vil ha mer enn bare å 
bli fraktet fra A til Å, sies det. 
 Hyundai regner med at en trend mot at 

kjøperne ønsker mindre biler vil gjøre ix20 
attraktiv i markedet. Derfor håper man å selge 
55 000 eksemplarer av bilen pr. år. I Norge 
regner Hyundai med å selge ca 600 biler i 
løpet av 2011.
 Bilen er designet og utviklet på Hyun-
dais utviklingssenter utenfor Frankfurt og 
produseres på Huyndais fabrikk i Tsjekkia. 
Det betyr at bilen følger Hyundais etablerte 
formspråk (fluidic design) med blant annet 
sekskantet grill, som også finnes på ix35.
 Mens x’en i modellbetegnelsen tilsier 
ekstra egenskaper som for eksempel firehjuls-
drift hos den større ix-modellen, er det ikke 
planer om at Hyundai ix20 skal ha annet enn 
forhjulsdrift.

Stor og kompakt
Men selv om Hyundai ix20 er liten og kom-
pakt, har den et stort indre. Når du sitter 
inne i den får man en følelse av romslighet, 
som gjør at du blir forbauset over å komme ut 
og se de ytre dimensjonene. Den er kun 4,1 
meter lang, men byr altså på mye plass under 
det høyt buete taket.
 Den er snerten å kjøre. Ved vårt første 
møte med bilen opplever vi den som kvikk i 
bevegelsene, men likevel stabil og med ”stor-
bilfølelse”. Og den er lett å parkere.

BILNYTT

Hyundai lanserer nå sin nye ix20. Modellen er både utviklet og 
produsert i Europa. Med nye ix20 har Hyundai som mål å øke sitt 
totalsalg både i Norge og resten av Europa. Det er det så absolutt 
muligheter for med dette gode tilskuddet i det koreanske merkets 
modellspekter.

Av H-E Hansen
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Veslevoksen sjarmør

BILNYTT

Interiøret gir en følelse av kvalitet og kom-
forten er god. Baksetene kan slås ned i 
forholdet 60/40 og gir muligheter for å vise 
sine flerbruksegenskaper.
 Bagasjerommet byr på 440 liter når alle 
setene er på plass. Dette kan økes til 570 liter 
når du legger bunnen i bagasjerommet ned på 
nederste nivå. Etter hvert som du så legger 
baksetene ned på en enkel måte øker volumet 
til totalt 1486 liter. Og i dette rommet får du 
et flatt gulv!

Motorer
Bilen vil bli tilgjengelig med to dieselmotorer 
og to bensinmotorer fra 77hk til 125 HK: 
En 1,4-liters bensinmotor med 90 HK og en 
1,6-liters bensinmotor med 125 HK, samt 
en 1,4-liters dieselmotor som finnes i to 
versjoner med 77 og 90 HK. Både manuell og 
automatisk girkasse vil bli tilbudt.
 1,6-litersmotoren med automat vil bli til-
budt med Blue Drive TM, som omfatter start/

stopp-system, dekk med lav rullemotstand og 
et automatisk styringssystem (AMS), og skal 
gi et senket CO2- og drivstofforbruk. Denne 
motoren vil få et forbruk på ned til 114 g/km 
(for 1,4 liters-motoren). Bilene har selvsagt 
ESP og ABS, i tillegg til bakkestartassistent. 
Hyundai forventet at bilen skal klare fem 
EuroNCAP stjerner som den først flerbruksbilen 
i B-segmentet.

Utstyr
Av standardutstyr kan nevnes radio/CD 
med seks høytalere og utgang til MP3, 
RDS og USB/AUX/iPod, 16-tommers 
aluminiums felger, kjørecomputer og skinn-
trukket ratt. Fra det grunnleggende utstyrs-
nivået Classic kan man gå opp i klassene 
Comfort og Premium med ekstrautstyr som 
panorama soltak med UV-filter, innebygget 
GPS og fullautomatisk aircondition, kurvelys, 
navigasjon, skinnseter og vindu med mørkt 
glass. 

Tvillinger
Hvis du synes du har sett ix20 før, er du ikke 
helt på villstrå. For Hyundai og Kia er søster-
merker, og iX20 er en tvilling til Kia Venga. 
Men de er ikke helt eneggete tvillinger, for det 
er noen forskjeller i interiør- og eksteriørde-
sign.
 Samtidig er de gitt noe ulikt oppsett i un-
dersteller, som kanskje kan merkes av de mest 
fintfølende.

Prisene
Startprisen for Hyundai ix20 med 1.4 90 hk 
bensinmotor og Classic utstyrsnivå er 189 950 
kroner. Med 77 hesters dieselmotor begynner 
prisen på 199 950 kroner. Med den sterkeste 
125 HK-motoren og topputstyrsnivået Premium 
er øverste hylle priset til 273 950 kroner.
 Hyundai kan også skilte med garantier 
som er trippel 5; 5 års kvalitetsgaranti med 
ubegrenset kjørelengde, 5 års fri veiassistanse 
og 5 års årlig ”helsesjekk” av bilen.
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Helt C-MAX
Ford:

Så her har man to versjoner av modellen som 
med sine fleksible løsninger kan tilfredsstille 
helt forskjellige behov - den sportslig 5-seters C-
MAX eller den romsligere 7-seters Grand C-MAX.

Viktig
Den nye Ford C-MAX er viktig for Ford i Europa 
av to grunner. For det første dekker den nye 
tomodellserien nye områder av det kompakte 
flerbruksbilsegmentet (Multi-Activity Vehicle 
- MAV). Rundt 50 % av kjøpere av kompakte 
MAV-biler ser etter en bil med 6 eller 7 seter. 
Ford sier at den nye 7-seters Grand C-MAX gir 
mulighet til å innfri behovene til en helt ny 
kundegruppe. Og skyvedører og et nytt sete-
konsept skal gjøre Grand C-MAX til en praktisk 
bil familier skal sette pris på. 
 C-MAX er også viktig for Ford fordi den 

markerer en milepæl i selskapets ONE Ford-
strategi. Bilen er den første på den globale C-
bilplattformen, som til slutt vil bære en helt ny 
generasjon C-klassebiler over hele verden, som 
også inkluderer neste generasjon Focus tidlig 
neste år. C-MAX vil for øvrig også være basis for 
to av Fords fem full- og plug-in hybridmodeller, 
som skal komme i salg innen 2013. 

Design
Både C-MAX og Grand C-MAX har utvendig og 
innvendig design som gjenspeiler den nyeste 
utviklingen av Fords formspråk kinetic design, 
og bygger på temaer fra de nylig lanserte Ford 
Fiesta, Ford Kuga og Ford Mondeo.
 Kinetic design-elementene inkluderer 
stigende hoftelinje, skulpturerte flater, markerte 
hjulbuer og markante skuldre. Den trapes-

formede nedre grillen og de iøynefallende nye 
frontlyktene, som ble vist på konseptbilen 
iosis MAX, er fortsatt der. Men selv om de to 
modellene er identiske forfra til B-stolpen, har 
Ford C-MAX og Grand C-MAX forskjellig preg 
videre bakover, som skal gjenspeile de ulike 
egenskapene for hver modell: 5-seters C-MAX 
med sitt mer sportslige personbilpreg og Grand 
C-MAX som signaliserer en funksjonell tilnærming. 
Grand-modellen har mer plass og allsidighet 
med lengre akselavstand og høyere taklinje, 
samt skyvedører som den er først ute med av 
europeisk personbil fra Ford.

To dimensjoner
De utvendige dimensjonene på 5-seters C-MAX 
er nær den utgående modell, og har beholdt 
plassen og de praktiske løsningene. Men de ytre 
formene er imidlertid nye og viser en markant, 
frisk silhuett. 
 Den store av C-MAXene – Grand - har 140 
mm lengre akselavstand og er 58 mm høyere 
enn C-MAX for å gi mer plass. Innenfor sin to-
tale lengde på 4,52 m byr Grand C-MAX på plass 
til syv passasjerer, eller for fem personer med 

BILNYTT

En ny Ford C-MAX har blitt lansert. Og modellen kommer nå i to 
versjoner. I tillegg til en ny oppfølger av 5-seteren C-MAX dukker 
også den helt nye Grand C-MAX opp. Dette er en større utgave med 
7 seter, skyvedører og en ny setekonfigurasjon.m.

Av H-E Hansen Grand C-max til venstre og C-max innbyr til ulik bruk.
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full bagasje. Skyvedørene skal gi lett adgang til 
bilen og den store bakdøren gir lav innlastings-
høyde.
  
Brukervennlig 
Førerplassen er felles for de to modellene, og 
gir en opphevet kjørestilling med høyt montert 
girspak og midtkonsoll.
 Sete- og dørutformingen for Grand C-MAX 
er basert på intervjuer med typiske familier for 
å identifisere de mest populære konfigurasjoner. 
Bilen har skyvedører bak, og et setekonsept der 
midtsetet i 2. seterad kan felles ned og lagres 
under det høyre setet. Dette skaper en praktisk 
“gjennomgang” mellom de to ytre setene og gir 
enkel tilgang til den tredje raden. 
 5-seters C-MAX har setekonseptet fra forrige 
modell, med tre individuelle 40/20/40 ned-
fellbare seter i 2. rad. Fords Comfort System er 
fortsatt et alternativ, slik at midtsetet bak felles 
ned mens de ytre setene kan skyves diagonalt 
bakover og innover for å skape en mer luksuriøs 
2+2-løsning. 

Mange motorer 
Ford har i de siste årene fått et meget godt 

rykte for kjøreegenskapene sine. Det gjelder 
også denne modellen. Komforten er god, 
samtidig som styringen og responsen er presis 
og stabil. Og du kan velge i et godt knippe 
motorer.
 Blant bensinmotorene er den første 
utgaven av Fords 4-sylindrete 1,6-liters Eco-
Boost-motor tilgjengelig med 150 og 180 HK.  
Ford EcoBoost er en av en helt ny generasjon 
bensinmotorer med redusert sylindervolum, 
høy effekt og lavt CO2-utslipp. Dermed oppgis 
drivstoffbesparelser på inntil 20 % i forhold 
til større bensinmotorer med lik effekt.
 1,6-litersmotoren i aluminium på 180 HK 
yter for eksempel akselerasjon fra 0-100 km/t 
på 8,5 sekunder, og 50-100 km/t i 4. gir på 
8,8 sekunder - kombinert med et CO2-utslipp 
på bare 154 g/km. 
 Motorregisteret omfatter også fullstendig 
oppdaterte utgaver av 1,6-og 2,0-liters Duratorq 
TDCi-dieselmotorer. C-MAX med 1,6-liters 
TDCi oppnår et gjennomsnittlig utslipp på 
119 g/km CO2, mens Grand C-Max med denne 
motoren slipper ut 129 g/km CO2.
 Bensin- og dieselmotorene kombineres 
med en ny Durashift 6-trinns manuell girkasse, 

som brukes for første gang i den nye C-MAX, 
og Powershift 6-trinns automatgirkasse med 
dobbel-clutch, som sies å ha vært et stadig 
mer populært valg i utgående modellserie. 
 C-MAX har også funksjoner fra Ford 
ECOnetic-teknologien for å redusere driv-
stofforbruket og CO2-utslipp. Blant et knippe 
løsninger omfatter dette blant annet lading av 
batteriene fra bremseenergien.

Det praktiske
Som de første bilene i Fords nye globale C-
plattform har C-MAX og Grand C-MAX en god 
liste utstyr. Noen av de viktigste nyvinn ingene 
inkluderer parkeringsassistent som styrer 
bilen ved lukeparkering, blindsonevarsler, 
hastighetsbegrenser som lar sjåføren sette sin 
personlige fartsgrense, bakkestartassistanse, 
elektrisk drevet bakluke og ryggekamera. 
Du kan også få et stort panoramatak med 
elektrisk solskjerm, for å nevne noe fra de tre 
utstyrsnivåene Ambiente, Trend og Tita-
nium, som byr på hver sin karakter av ulike 
fargekontraster og tekstiler.
 Prisene begynner på 265 600 kroner for 
C-MAX og 289 500 kroner for Grand C-MAX.

C-max til venstre og Grand C-max er forskjellige i bakparten.

7-seteren Grand C-max har god bagasjeplass.
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Sportsvogn med herregårdssmak
Volvo V60:

For tallet 60 indikerer Volvos mest sporty 
modeller. XC60 tok det første skrittet. Det neste 
skrittet var med nye S60 sedan og nå lanseres 
altså V60 Sportswagon. Volvo sier at dette skal 
være intet mindre enn den mest dynamiske 
Volvo noen sinne. Og stasjonsvognen skal være 
minst like sprek som sin søsterbil S60.

Ikke ordinær
Ikke mindre enn 90 % av årsproduksjonen på 
50.000 eksemplarer av V60 forventes å finne 
sine kjøpere i Europa. Den typiske stasjons-
vognkunden er en S60-kjøper som gjerne vil ha 
litt mer plass og fleksibilitet, men som fortsatt 
vil ha sporty kjøreopplevelser og design. Og 

konkurransen er knivskarp for biler i dette seg-
mentet, der kundene vet eksakt hva de vil ha.
- Fra et designsynspunkt var det viktig å gjøre 
bilen så lik en coupé som mulig, samtidig som 
vi ville beholde den ekstra plassen bak. Vår 
sportswagon tar ikke mål av seg til å konkur-
rere med ordinære stasjonsvogner. For kunder 
som trenger stor lasteplass, har vi våre V70 
eller XC70, sier Ørjan Sterner, som har ledet 
eksteriørdesignteamet for nye Volvo V60.

Kjøreopplevelse
Under utviklingsprosessen arbeidet chassis-
teamet på den nye Volvo V60 parallelt med 
søsterbilen S60. Resultatet er en løsning 

som skal bringe endringer og forbedringer til 
nærmest enhver komponent som påvirker bilens 
kjøre-egenskaper; styring, fjærer og støt-
demping.
 Chassisekspertene hos Volvo har utviklet en 
kjøreopplevelse i den nye Volvo V60 Sportwagon 
med de samme egenskapene som hos S60 
Sportssedanen for øye. Spenst og smidighet er 
begreper som brukes.
 Volvos nye Sportswagon er tilgjengelig 
med to alternative chassiser. På det europeiske 
markedet vil det nyutviklede dynamiske chas-
siset bli standard, mens noen andre markeder 
vil få det enklere touringchassiset som standard 
med den dynamiske varianten tilgjengelig som 
ekstrautstyr. Forskjellen mellom de to alterna-
tivene ligger i støtdemperne og i hjelperammene 
foran og bak. Her har touringvarianten en noe 
mykere innstilling for å gi en mykere kjøre-
opplevelse på grovere veibaner.
 I tillegg til de to standardchassisene, 
kan alle varianter av V60 spesifiseres med det 
valgfrie, aktive FOUR-C-chassiset (Continuously 
Controlled Chassis Concept), som er modifisert 

BILNYTT

Like etter at vi har stiftet bekjentskap med den nye Volvo- sedanen 
S60 kommer stasjonsvognutgaven av modellen. V60 kalles Sports-
wagon, og den skal være nærmere en sporty coupé enn en traust 
Herregårdsvogn av Volvo-klassisk type.m.

Av H-E Hansen
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Sportsvogn med herregårdssmak

BILNYTT

og videreutviklet for bedre kjørekontroll og 
komfort sammenliknet med tidligere Volvoer.  
Der samme er programvaren i AWD-systemet (All 
Wheel Drive) for de firehjulsdrevne variantene.
 Chassiset støttes også av et utvalg av 
 elektronikksystemer som skal gi stabilitet, 
 sikkerhet og bedre kjøreopplevelse. 

Interiøret
I interiøret i V60 Sportswagon er det tilføyd 
elementer av kontraster i det skandinaviske 
designet, som preges av nøkternhet og funks-
jonalitet.
- Nye V60 løfter oss til helt nye høyder når det 
gjelder den samlede opplevelsen av farge, form, 
materialer og teknologi, sier Volvos designsjef 
Peter Horbury.
 I tillegg til at du i førerplass har komfor-
tabel kontroll, byr femseteren på god plass til 
alle i kupeen. Det 40/20/40-delte baksetet og 
det nedfellbare forsetet gjør det mulig å kom-
binere passasjerer og last på mange måter. Hver 
rygg i det tredelte baksetet slås ned med enkle 
håndgrep og skaper et helt flatt lasteromsgulv. 

Nakkestøttene bak kan foldes ned elektrisk. 
Bagasjerommet har en minstekapasitet på 430 
liter når alle setene er på plass. Og lasteplassen 
er designet for maksimal utnyttelse med for 
eksempel den 1095 mm brede bakluken og 
ekstra plassen bak hjulkassene og under laste-
romsgulvet. 
 Baksetet kan for øvrig fås med integrerte 
barneseteputer i de to ytre setene. 

Fotgjengervarsling
- Volvo har alltid vært i front når det gjelder 
å beskytte fører og passasjerer i bilene våre. 
Gjennom senere år har vi lansert banebrytende 
teknologi som hjelper føreren med å unngå 
kollisjoner med andre kjøretøyer. Nå tar vi et 
stort skritt videre, med teknologi som kan øke 
sikkerheten for ubeskyttede veibrukere også, sier 
Thomas Broberg, ledende sikkerhetsrådgiver hos 
Volvo.
 På S60 møtte vi fotgjengervarsling med full 
autobrems for første gang. Selvsagt er det stan-
dard også på V60. Dette systemet kan opp dage 
om en fotgjenger går ut i veien foran bilen. 

Systemet vil automatisk iverksette full bremse-
effekt hvis føreren ikke reagerer i tide.
 I en nødssituasjon der en fotgjenger 
kommer foran bilen blir føreren først varslet 
med lydsignaler, deretter med blinkende lys i 
frontrutens refleksdisplay. Samtidig forhånds-
lades bilens bremser. Hvis føreren ikke reagerer 
på advarselen, og et sammenstøt synes nært 
forestående, iverksettes full bremseeffekt 
automatisk. Systemet kan unngå kollisjoner med 
fotgjengere ved hastigheter opp til 35 km/t selv 
om føreren ikke reagerer i tide. Ved høyere fart 
vil fokus være på å redusere farten så mye som 
mulig før sammenstøtet. Hastighetsreduksjonen 
kan utgjøre inntil 25 km/t. En lav hastighet i 
kollisjonsøyeblikket betyr en vesentlig reduksjon 
av skaderisikoen.  
 Av andre systemer er City Safety-systemet 
også standard. Dette skal hjelpe til med å unngå 
kollisjon når bilen foran reduserer farten eller 
stopper, eller hvis føreren kjører for fort mot en 
stillestående gjenstand. Systemet kan redusere 
virkningen av, og nesten eliminere, påkjørsler 
bakfra i hastigheter opptil 30 km/t. 
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Bruk medlemsfordelene!

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 avtaler med AutoMester kan du 
få gode verksteds-tjenester, og Brilleland gir 
rabatt både på kjørebriller og andre briller. 
En ny avtale med Garmin gir gode medlem-
spriser på GPS. Det kan ellers oppnås rabatt 
på hoteller og campingplasser, og du får 
gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og leiebil. 
For å nevne noe!

Fullstendig infor-
masjon
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 

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.
– Medlemsfordel på GPS.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på briller, synstest etc.
– Dekning av startlisens for MA-Ungdom-
kjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.

Alkolås
MA har et arbeid i gang som skal føre fram til 
stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye 
biler så snart som mulig. www.ma-norge.no

KastMasken
Et landsomfattende teater- og undervisningsop-
plegg som har ungdom i ungdomsskolen og deres 
foreldre som hovedmålgruppe. www.kastmasken.no

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

MA-Ungdom
MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk. MA-Ung-
dom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant 
unge. MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og 
trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubb -
arbeid omkring i landet. MA-Ungdom ønsker også 
å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:
Death Trip
DeathTrip er en landsomfattende konkurranse 
hvor elever fra videregående skoler engasjereres 
til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. Den 
beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
Regi: MA og MA-Ungdom. www.deathtrip.no
Ung på vei mot Lappen
Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
www.motlappen.no
Facebook
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer 
for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel 
en egen, svært populær Facebook-side: JEG HAR 
INGEN VENNER Å MISTE – IKKE KJØR I FYLLA!
Bli tilhenger av siden!

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

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

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

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2011
Medlemskap med autohjelp kr 740,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 555,-
Medlemskap uten autohjelp kr 550,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 365,-
MA-Ungdom med autohjelp kr 400,-         Se for øvrig Håndboken for 2011

GRATIS 

RESTEN AV 

ÅRET!

27MOTORFØREREN  |   5   |   2010



28 MOTORFØREREN  |   5   |   2010

ORGANISASJON

Ny forskning viser at fotgjengere som har på seg refleks i mest mulig bevegelse synes best, altså når 
refleksen settes på ankler, knær, albuer og håndledd. MA kan nå nye refleksbånd som passer akkurat til 
slik bruk. Og undersøkelsen kan du lese mer om på side 42 i bladet.

Ny refleks fra MA!

MA har nå fått egne MA-refleks-”slapwraps”; den typen 
refleksbånd du kan slå omkring for eksempel armen eller 
ankelen for å bli godt sett, slik det altså anbefales. 
Refleksbåndene koster kr 10,- pr. stk.
 Kontakt MA-kontoret for bestilling. Du kan også finne 
mer informasjon om refleksbåndene og andre refleksartikler 
fra MA på MAs reflekssider ”Refleksforalle” på internett 
www.refleksforalle.no, der de også kan bestilles direkte.



Dermed får våre medlemmer den nyttige hånd-
boken med det man kan ønske seg av nyttig 
informasjon om medlemskapet. 

Medlemshåndboken
Hvert år gir MA ut sin håndbok. Her finnes 
nyttig informasjon om organisasjonen og de 
tilbudene og fordelene medlemmene har. I 
boken presenterer vi alle MAs medlemsfordeler, 
som ved bruk gir deg som medlem reduserte 
kostnader og hjelp når du måtte trenge det. 
Medlemshåndboken 2011 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, samt 
en ny mulighet til gode priser på GPS. For 
å nevne noe. Abonnement på Motorføreren 
inngår selvsagt i medlemskapet. Les og sett 
deg inn i fordeler og tilbud. Bruk heftet 
aktivt!

Medlemskap 2011
Giroblanketten for medlemskontingenten for 
2011 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 
internett. Betalingsfristen er 31. desember. 
Fordelene gjelder når kontingenten er betalt.

Medlemskortet
På innbetalingsblanketten finnes medlems- 
kortet for neste år. Dette kan på en enkel 
måte 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

ORGANISASJON

Sammen med denne utgaven 
av Motorføreren sendes også 
MAs medlemshåndbok for 2011 
ut. Nå er tiden kommet for 
fornyelse av MA-medlemskapet, 
så innbetalingsblanketten 
følger også med.

MA-medlemskap:

Tid for 
fornyelse
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Tøffe forhold
- Både bil og motor lever et tøft liv i Norge, 
med ganske andre klimatiske og topografiske 
forhold enn lenger sør i Europa, der mange av 
bilene er utviklet og produseres. Store og raske 
temperatursvingninger, og mange korte kjøre-
turer med halvkald motor stiller helt andre krav 
hos oss, sier Lotterud. 
- Typisk for Norge er mye kortere kjørestrekninger 
pr. tur enn i mange andre land. Dette betyr flere 
kaldstarter. Da kommer det mer drivstoff inn i 
motoren enn normalt, og overskuddet av dette 
havner i oljen, sier Lotterud i MA, som er klar i 
sitt syn:
- Jeg har alltid halvert de anbefalte oljeskift-
intervallene. Sier instruksjonsboken 15.000 
kilometer – som på min nåværende bil – så 
skifter jeg ved hver 7500 kilometer. Det er ikke 
her kostnadene ved bilholdet ligger, konstaterer 
han.
- Vi ser en tendens til at flere og flere motorer 
havarerer, fordi oljen er både utslitt og opp-
blandet. 
 Det største skrekkscenariet er kanskje når 
man kjører på ferie på kontinentet, og enkelte 

steder med hastigheter på opptil det dobbelte 
av norske fartsgrenser. Da stilles det ganske 
andre krav til oljen, ikke minst til kjøleevnen. 
Er oljen da mye slitt, og det kanskje er lite 
igjen av den, kan veien til totalhavarert motor 
være ubehagelig kort. Hyppigere oljeskift er en 
billig forsikring mot problemer, og er derfor en 
svært rimelig måte å øke både driftssikkerhet 
og levetid på, fastslår MAs tekniske sjef. 

Rense og beskytte
- Oljens oppgaver er å beskytte, kjøle og 
rense. Den skal smøre bevegelige deler, ta 
opp sotrester fra forbrenningen, og bidra til 
riktig arbeidstemperatur i motoren. Etter som 
kjørelengden øker, blir oljen gradvis slitt, og får 
dårligere evne til å løse oppgavene sine. 
Tøffe klimatiske forhold og korte kjørelengder 
pr. tur øker slitasjen ytterligere. Dermed får man 
like mye sotavleiringer og kondens dannelser 
inne i motoren nå som noen gang før. En følge 
av dette kan bli delvis tilstoppede kanaler i 
toppen, som samtidig er den delen av motoren 
som er lengst unna oljepumpen, sier Alf Finjord, 
ansvarlig for PitStop Service, Vianor-kjedens 

tilbud om enklere bilservicetjenester. Han 
registrerer en klar økning i etterspørsel etter 
oljeskift på Vianors avdelinger.
- For oss er dette først og fremst et tilleggs-
tilbud til våre eksisterende kunder, men vi ser 
jo at mange i tillegg er glade for at vi tar opp 
igjen et nærservicetilbud som i større og større 
grad er blitt borte fra bensinstasjonene, slutter 
Alf Finjord.

TRAFIKK

Hyppigere oljeskift gir økt levetid for motoren og færre problemer.
- Å skifte olje oftere enn bilens serviceintervaller indikerer, er både en 
rimelig forsikring mot kjedelige motorproblemer – og et viktig bidrag 
til økt levetid for motoren din. Derfor anbefaler vi folk å skifte olje 
gjerne på halvparten av det oljeskiftintervallet som er anbefalt for 
den aktuelle modellen, sier teknisk sjef Knut Arild Lotterud i MA.

Ikke spar 
på oljen

Hyppigere oljeskift er både en rimelig forsikring 
mot motorproblemer og et godt bidrag til økt 
levetid for motoren, fastslår MAs tekniske sjef, 
Knut Arild Lotterud.
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TRAFIKK

Om sommeren gir friskluftsanlegget i bilen deg 
komfort; behagelig temperatur og sirkulasjon, 
Men om vinteren kan det være snakk om sikker-
heten din. Dersom kupéfilteret er gammelt og 
tett kan det gå på trafikksikkerheten løs. Dugg 
og fuktighet kan gjøre at du ikke ser ordentlig ut 
av vinduene. Og det kan også være helsefarlig.

Klamt
- Effekten av et gammelt filter kan sammen-
lignes med virkningen du får når du trykker på 
knappen for resirkulering av luften i kupeen 
hvis du ønsker å unngå forurensningen gjen-
nom en tunnel. Det går ikke mange øyeblikkene 
før vinduene begynner å dugge igjen, forklarer 
produktsjef Geir Guttormsen hos Hellanor.
 Det kommer for det meste av fuktigheten 

personene inne i bilen puster og svetter ut. 
Mange av oss vet nøyaktig hvordan vinduene 
gror igjen av dampen når vi kommer tilbake til 
en kald bil etter en hard skitur.

Viktig jobb
Kupéfilteret skal gjøre en viktig jobb i bilen. 
Viften pumper luft utenfra inn i bilkupeen. Og 
utemiljøet for en bil er veien, der det er mer 
støv, partikler og forurensning enn noen andre 
steder vi normalt ferdes i. I kupeen i biler kan 
det måles høyere konsentrasjon av farlige gasser 
enn i luften utenfor bilen. Derfor er det viktig 
å rense luften fri for partikler (sot, veistøv, 
 pollen), gasser (drivstoff damp, eksosgasser, 
NOx - nitrogenoxider) ved hjelp av et filter.
  Men filtrene har begrenset levetid. Leve-
tiden for et kupéfilter påvirkes av kjørelengde 
og brukstid, hvor mye støv det er der du kjører, 
overflatearealet på filteret og hvor mye luft 
som har gått gjennom det.
 Enkelt sagt går effekten gradvis ned med 
økende driftstid, for det er snakk om at opptil 
300 kubikkmeter luft – 300 000 liter – strøm-
mer gjennom i timen.
- Det er viktig å skifte filteret regelmessig. 
En tommelfingerregel er at filteret bør skiftes 
hvert år eller for hver 15 000 km bilen har 
gått, sier Guttormsen hos Hellanor.

Utskiftning
Grunnen til at filteret må skiftes er åpenbar, 
hvis du ser på et gammelt element. Her er det 
lett å se hvordan det er grodd tett av partikler 
og forurensning, og at gjennomstrømningen 
blir stadig dårligere. Dermed reduseres luft-

strømmen gjennom kupéviften og det oppstår 
fare for duggdannelse innvendig på vinduene.
 I tillegg til faren for duggdannelse vil et 
gammel og tett filter som gir dårlig gjennom-
strømning kunne føre til ubehagelig lukt. 
Dette forårsakes av bakterier i filteret. Lukten 
kan kanskje være så sin sak, men bakteriene 
og andre mikroorganismer som virvles inn i 
kupeen, kan være alvorlige for dem som har 
luftveisproblemer.
 Man skal vite at et tett kupéfilter sies 
faktisk også å kunne ødelegge viftemotoren.

Vinteren er en viktig tid for å huske at kupéfilteret på bilen din bør 
skiftes regelmessig. Dugg eller vond lukt er tegn på at filteret er modent 
for utskiftning, ellers kan det gå både på sikkerheten og helsa løs!

Som dugg for vintersol

Produktsjef Geir Guttormsen hos Hellanor 
anbefaler regelmessig utskiftning av filteret.

Kupéfilteret tettes gradvis igjen.
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Da siste løp av sesongens 19 konkurranser skulle 
kjøres var det faktisk så mange som fire førere 
som hadde mulighet til å bli mester: Fernando 
Alonso (Ferrari) med 5 løpsseire, Mark Webber 
(Red Bull) med 4 seire, Sebastian Vettel (Red 
Bull) med 4 seire, og Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) som hadde vunnet 3 ganger så langt. 
Jenson Button (McLaren-Mercedes) hadde tatt 
de to resterende løpsseirene, men var ikke med i 
sluttstriden om tittelen. 

Den yngste
Vettel holdt hodet kaldt og ledet fra start til 
mål i avslutningsløpet i Abu Dhabi. Han er den 
yngste verdensmesteren i historien med sine 22 
år, men han er så visst ingen nybegynner. 
 Med 62 Formel 1-løp og tre sesonger har 
Sebastian Vettel opparbeidet seg en rutine 
alle rede. Likevel hender det at han gjør noe 
merkelig ute på banen. Denne sesongen har han 
flere ganger stukket kjepper i sine egne hjul. 

Likevel ble det mesterskapstittel.
 Vettel ble født 3. juli 1987 i Heppenheim 
i Tyskland. Han begynte å kjøre go-kart som 
8-åring. Da han kunne kjøre ordentlig racerbil 
steg han raskt gjennom gradene. I 2006 ble 
han testfører for BMW-Sauber, mens løpsdebuten 
fant sted I USA i 2006. Og han kom I mål på 
poengplass! Så hadde han et par sesonger i 
Toro Rosso, der han I Japan Grand Prix igjen 
satte rekord ved å bli den yngste som har ledet 
et Formel 1-løp. I 2008 ble han den yngste til 
å vinne en kvalifisering i Italia Grand Prix, for 
deretter å bli den yngste løpsvinneren. Siden da 
har han gått til Red Bull-teamet og det har blitt 
totalt 10 Grand Prix-triumfer. 

Ny og gammel
Vettel har kontrakt med Red Bull Racing frem til 
slutten av 2012-sesongen. Det ryktes også at 
Red Bull prøver å få forlenget denne kontrakten 
med tre år frem til slutten av 2015-sesongen. 

Fremtiden virker lys for den unge tyskeren.
 Hans store forbilde, den syvdobbelte 
verdensmesteren Michael Schumacher, gjorde 
comeback i år etter tre års fravær. Dette ble 
imidlertid en skuffelse både for ham selv og 
publikum. Han klarte ikke å kjøre Mercedes-
raceren høyere opp enn til et par fjerdeplasser. 
Likevel har han sitt gamle rykte om å unngå 
problemer i behold og brøt bare to av løpene. 
Han ble nummer ni i mesterskapet. 

MOTORSPORT

Den nye verdensmesteren i Formel 1 heter Sebastian Vettel. Han er 
historiens yngste mester og kan komme til å følge i sin tyske landsmann 
Michael Schumachers fotspor som en virkelig konge av motorsporten.

Av H-E Hansen

Formel 1:

Sammendrag fører-VM:
1. Sebastian Vettel, Red Bull, 256 poeng
2. Fernando Alonso, Ferrari, 252 poeng
3. Mark Webber, Red Bull, 242 poeng
4. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, 240 poeng
5. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 214 poeng
6. Felipe Massa, Ferrari, 144 poeng
7. Nico Rosberg, Mercedes GP, 142 poeng
8. Robert Kubica, Renault, 136 poeng
9. Michael Schumacher, Mercedes, 72 poeng
10. Rubens Barrichello, Williams, 47 poeng

Sammendrag konstruktør-VM
1. Red Bull Racing, 498 poeng
2. McLaren-Mercedes, 454 poeng
3. Ferrari, 396 poeng
4. Mercedes GP, 214 poeng
5. Renault F1, 163 poeng
6. Williams F1, 69 poeng

Den yngste mesteren

Sebastian Vettel har kjørt sin Red Bull-racer til 5 Grand Prix-seire og VM-tittel i år.

Michael Schumacher t.v. gratulerer sin landsmann 
med triumfen. Formel 1-sesongen 2010 har gitt mye spenning og dramatikk.
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Seieren i Wales er nummer 8 i år og den 62. 
totalt i WRC for Loeb og kartleser Daniel Elena, 
som forøvrig sikret seg verdensmesterstittelen 
for førere allerede under Rally Frankrike i 
oktober. 8 seire i sesongens 13 konkurranser 
sier litt om hvor suveren Loeb er. Bare en eneste 
gang var han utenom seierspallen med en 5. 
plass. Dette er franskmannens 7. VM-tittel 
på rad! Og igjen vant også Citroën verdens-
mesterskapet for konstruktører.

Helt fantastisk
Vår egen Petter Solberg var med sin Citroën 
C4 også med i kampen om andreplassen i 
 mesterskapet for førere. Han hadde en tett 
fight med Citroëns andre offisielle fabrikks-
bil med Sébastien Ogier samt den finske 
Ford-føreren Jari-Matti Latvala. Ogier måtte 
bryte på rallyets andre dag, og selv om Petter 
Solberg imponerte med en strålende 2. plass 

i Rally Wales ble han henvist til 3. plass i 
VM siden Latvala kom inn på 3. plassen i 
avslutnings løpet.
 Likevel er det et fantastisk resultat at 
nordmannen med sitt eget privatteam har 
klart hamle opp med de ressurssterke fabrik-
ksteamene. Petter har kommet på pallen åtte 
ganger i sesongens 13 løp og endelig blitt 
nummer 3 i mesterskapet. Det eneste som har 
manglet er å gå helt til topps med totalseier i 
et rally.
- Dette er fantastisk, sa Petter.
- Vi startet sesongen med 3. plass i VM som 
målet vårt, så det er utrolig å oppfylle denne 
drømmen. Dette er lønn for alt arbeidet 
teamet mitt har lagt ned i år.

Mesteremne
Henning Solberg kjørte sin Ford Focus inn til 
6. plass i Wales og en endelig 8. plass i VM. 

Andreas Mikkelsen ble denne gangen nummer 
åtte totalt i løpet. Han kjørte sitt debutløp 
med Skoda i Super 2000-klassen, og her 
holdt dette til en klasseseier. I en Skoda 
Fabia S2000 ledet Mikkelsen fra første etappe 
på torsdag til endelig målgang i Cardiff på 
søndag.
 21-åringen var aldri truet av konkurren-
tene og fikk virkelig vist at han allerede nå er 
et mesteremne fra generasjonen som skal ta 
over etter Solberg-brødrene. Neste år kjører 
han Skodaen i IRC-mesterskapet.

Sébastien Loeb kjørte sin Citroën C4 til denne sesongens åttende seier 
og atter en ny mesterskapstittel i rally-VM under årets siste løp i Wales. 
Ingen overraskelser der altså. Men at vår egen Petter Solberg fikk 3. 
plass i VM er en utrolig prestasjon.

Rally-VM:

Sammendraget fører-VM
1. Sébastien Loeb 276 poeng
2. Jari-Matti Latvala 171 poeng
3. Petter Solberg 169 poeng
4. Sébastien Ogier 167poeng
5. Dani Sordo 150 poeng
6. Mikko Hirvonen 126 poeng
7. Matthew Wilson 74 poeng
8. Henning Solberg 45 poeng

Mesterskapet for konstruktører
1. Citroën Total WRT, 456 poeng
2. BP Ford Abu Dhabi WRT, 337 poeng 
3. Citroën Junior Team 217, poeng
4. Stobart M-Sport Ford, 176 poeng
5. Munchi’s Ford, 58 poeng

Loeb uslåelig, 
      men Petter i støtet

Petter Solberg har oppnådd utrolige resultater med sitt Citröen C4-privatteam.

Petter og Henning Solberg setter preg på VM. Men Loeb dominerer fullstendig. Andreas Mikkelsen er en kommende mester.



Sykler med bjørner

Dette er så absolutt en annerledes reise over 
den endeløse tundraen som strekker seg fra 
Baikalsjøen og østover, gjennom øde skog  -
s trekninger og over en rekke fjellkjeder, hvor 
det kan gå uker mellom hver menneskekontakt. 
Og som om dette ikke er nok, går turen videre 
til den enorme vulkanhalvøya Kamchatka, som 
ble syklet fra syd til nord.

En eventyrer
Eventyreren Thor Haraldsen er ikke noe pas-
sivt medlem av den eksklusive Travellers Club. 
Konkurransesyklisten syntes etter hvert at selv 
Trondheim-Oslo ble i korteste laget. Derfor la han 
for noen år siden først ut på turen Oslo-Beijing 
via Sibir og Mongolia. Du husker den kanskje 
fra fjernsynsserien som ble lagd og boken ”Rett 
Øst..!”.
 Men selv denne turen var ikke nok for Thor. 

Han tok for seg kartene og fant enda mer øde 
områder videre nord og øst i Sibir. Når har 
boken om denne turen kommet. En spennende 
ferd ut i det ukjente for oss som liker oss best i 
sofakroken med god lesning.

Stort foretagende
Målet for turen var å sykle fra byen Irkutsk 
syd for Baikalsjøen og helt ut til Beringhavet, 
gjennom hele nordøst Sibir og herfra i tillegg 
legge turen gjennom Kamchatka.
Men hvorfor reiser man på en slik tur:
- Gutteaktig eventyrlyst i voksen alder, for å  
se om det går an, utfordre og mestre, sier 
ekspedisjonsleder Thor Haraldsen, (60). 
Sammen med seg hadde han Arne Blakkisrud 
(57) og Tom Abrahamsen (52), mens de hadde 
et lag av hjelpere i tolk/kokk Øyvind Sætren, 
sjåfør/fotograf Gorm G. Lund og filmfotograf: 

Maksim Galat (Russisk).
Ruta som ble syklet var i overkant av 6000 
kilometer. Det tilsvarer å sykle ”Birken” 70 
ganger fortløpende eller Trondheim-Oslo 10-11 
ganger. Og realiteten var 120 km hver eneste 
dag på veier så dårlige at de knapt nok egner 
seg som krøttersti. Det ble ca 100 punkteringer 
og 40 dekkskift under veis.

Tre måneder
Turen ble en eventyrlig reise gjennom verdens 
siste, enorme villmark.
 Like før ekspedisjonen skulle starte i 2007 ble 
Thor hjerteoperert, slik at det ble i 2008 at de tre 
vel voksne herrene la ut på en reise ingen trodde 
de ville klare å gjennomføre. Første kapittel har 
derfor overskriften Fra hjerteinfarkt til Irkutsk.
 Tre måneder slet syklistene seg gjennom 
villmarken på sin 6000 kilometer lange vei som 

REISE

Mens de fleste bruker bilen når vi skal reise noen hundre mil på 
ferie, finnes det enkelte som setter seg på sykkelsetet og legger av 
gårde ut i det ukjente. En gruppe nordmenn legger i tillegg turen 
sin til verdens mest uveisomme områder i Sibir, der det venter dem 
enorme avstander og utfordringer. Istedenfor hestekrefter og fire-
hjulsdrift er det snakk om tohjulinger og rå muskelkraft i måneder.

Av H-E Hansen

Syklistene Thor Haraldsen t.h. og Arne BlakkisrudFølgebilen fikk også hard medfart, men overlevde strabasene.

34 MOTORFØREREN  |   5   |   2010



35MOTORFØREREN  |   5   |   2010

REISE

våre venner hadde valgt å prøve seg på – på 
sykkel..! En etter en måtte melde pass under-
veis, og kun en syklist kom helt fram. Den siste 
måneden var det bare Thor som syklet.
 ”Knokkelveien” gjennom Sibir er bygget 
av gulagfanger i Stalin-tiden. Den er i elendig 
forfatning. Et gjørmehelvete fordi vannet ikke 
trekker ned i bakken på grunn av permafrost. 
Mange elver er uten broer fordi de er tatt av 
vårflommene og ikke reparert.

Følgebilen
Hva er det så av en bil som kunne gjøre jobben 
som følgebil under slike forhold. I en verden av 
tilbud om biler med firehjulsdrift og moderne 
teknologi falt valget på en gammel russisk 
UAZ. Modellen som ble valgt var en 452 som er 
produsert over samme lest siden 1965.
- Du kan ikke se på en UAZ hvilken modell det 

er. En ulempe når du skal kjøpe bruktbil, men 
en fordel fordi den finnes over hele Russland. 
Du får tak i reservedeler og hjelp til å skru over 
alt, sier sjåfør Gorm G. Lund. 
 Og det trengtes. Bilen fikk sammenbrudd 
så å si hver annen dag og fast morgenritual var 
å fikse småfeil. Men UAZen ga aldri helt opp. 
Firehjulstrekk og høy bakkeklaring gjorde at 
den kom seg frem. Og på en vei der mange elver 
måtte krysses uten broer var det avgjørende at 
den kan kjøres i vann til midt på døren.
- Men et par ganger druknet den likevel…

Storslått
Sibir er verdens kaldeste sted - om vinteren, 
men det er over 30 varmegrader i den korte 
sommeren. Områdene er i dag stort sett bare 
bebodd av urbefolkning, gullgravere og bjørner. 
Dette er verdens bjørnerikeste område, og 

det ga ekspedisjonen sitt navn.
- Hvis Kevin Costner kan ”Danse med ulver”, 
kunne vel vi sykle med bjørner, mente Thor 
Haraldsen. 
 Boken forteller om strabaser og gleder, 
 dramatikk og spenning, om storslått natur og 
om varme møter med urbefolkning og mennesker 
som aldri opplever besøk utenfra. Her får man et 
unikt innblikk i en del av verden få mennesker 
har besøkt - eller kommer til å besøke. Boken er 
rikt illustrert med fotografier fra turen.
- Min oppgave har vært å samle alle Thors 
inntrykk og opplevelser, motgang og seire, og 
fortelle den unike historien slik han opplevde 
den. Dette er hans historie, og derfor er boken 
skrevet med ham som ”jeg”-personen, sier 
Gorm G. Lund, som er forfatter av boken som er 
gitt ut på Skyline forlag i Oslo. TV-serien som 
kommer på TV2 på nyåret.

Gjestmild lokalbefolkning Uendelige avstander i storslått og ukjent ødemark.

Forfatter G. Lund i Travellers Clubs ærverdige lokaler. Tre mann på sykkel, hundre punkteringer og 6000 km...
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Death Trip:

Virkningsfulle 
finalebidrag

Mailand videregående skole

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

Forebyggende
MA-prosjektet Death Trip er en landsomfat-
tende konkurranse hvor elever i videregående 
skole engasjeres til å bidra kreativt til fore-
byggende arbeid mot fyllekjøring. På elevenes 
egne premisser utformes en kampanje som 
skal illustrere farene ved alkohol og ruspåvir-
ket trafikkatferd.

Høy kvalitet
Finalen ble en opplevelsesrik og spennende 
konkurranse med 10 bidrag av meget høy 
kvalitet. Deltakerne har brukt stor kreativitet 
og har skapt kampanjer basert på sterke ideer 
som også er håndverksmessig bra tatt ut. Det 
var ikke lett for juryen å kåre en vinner.
 Vinnerbidraget ”IKKE KJØR livet I gRUS” 
fra Garnes videregående skole ble presentert 
i Motorføreren nummer 3-2010. og tre av de 
andre finalistene ble vist i forrige nummer.

Tre finalister
Her bringer vi et nytt knippe av finalistene:

”Hold meg utenfor” fra Hetland vi-
deregående skole. Bidraget er skapt av Josh-
ua Ketih Warren, Thomas Oftedal Førland, 
Aron Nøstvold og Kornelius Kiil Enoksen, og 
omfatter film, plakat, luftfrisker, og bumper-
sticker. Filmen kan finnes på www.youtube.
com ved å søke på tittelen på kampanjen.

“0% alkohol = 100% sjåfør” fra Mailand 
videregående skole. Athina Veberg Holm, 
Arne Vidar Stoltenberg og Katrine Kjenne 
sto bak kampanjen, som besto av T-skjorter, 
plakater, busstekst, lightere, lyd presentasjon 
og film. 
Filmen kan finnes på www.youtube.com ved 
å søke på tittelen på kampanjen.

”Ditt valg påvirker andres liv” fra Mysen 
videre gående skole. Bidraget er lagd av 
Sabrin Timraz, Tuva Henningsmoen, Hanne 
Lindblad, Therese Brokhaug Romnæs og Tonje 
Nygård, og består av en film og en plakat. 
Filmen kan finnes på www.youtube.com ved å 
søke på tittelen på kampanjen.

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

Mysen videregående skole

Hetland videregående skole
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Årets beste MA-avdeling

De 71 medlemmene gjør virkelig mye av seg. 
En liten gjeng aktivister ledes an av et styre 
på 8 som aldri mister gløden eller initiativet 
til å få frem MA og MAs fanesaker. De har 
fått velfortjent heder, og den var ledsaget av 
gode ord og en sjekk fra MAs styreleder Svein 
Iversen.

Aktiviteter
Det skjer noe i Stjørdals-avdelingen hele året, 
enten det gjelder den lokale Aksjon Møteplass 
på forsommeren eller refleksaksjonen for alle 
2. klassinger i kommunen hver eneste høst.
 Refleksaksjonen er et godt eksempel på 
hvordan den aktive avdelingen setter sitt 
preg på lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Dette 
er en stor, årviss aktivitet i oktober med 
veistasjonen som krumtapp. Det legges ned 
stor frivillig innsats fra MA og de mange gode 
samarbeidspartnere man jobber sammen med. 
Dette gjelder så vel andre organisasjoner som 
det lokale næringslivet. På høsten gjennom-
fører avdelingen også sin reflekstelling, i godt 
samarbeid med Trygg Trafikk i fylket ved Idar 
Ertsås.

Tilvekst
MA-avdelingen i Stjørdal har også ”sin egen” 
radiostasjon. MA-medlemmer og radiofantomer 
Kåre og Steinar har holdt programposten 
”Trafikk og musikk” gående på Radio Midt-
Trøndelag i 6 år sammenhengende. Lytter-
skaren er stor og stadig økende. At dette er 
viktig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet i 
fylket viser tildelinga av fylkets trafikksikker-
hetspris i 2007. Radioen har utviklet seg til et 
hyggelig treffpunkt for aktivister i avdelingen 
før og etter sending.
 Det arrangeres for øvrig medlemskvelder 
og grillaftener, alkolåsaksjoner, russens 
trafikkdag, sykkelkonkurranse med –finale 
for skoleelevene og regionmøter. Ellers har 
avdelingen oppnådd lokale rabattavtaler for 
medlemmene sine, er registrert for å motta 
Grasrotandeler fra Norsk Tipping og det er 
lagd en egen side på Facebook. Og selvsagt er 
avdelingen godt synlig på Stjørdalsdagene.
 Også på medlemsverving er Stjørdals-avde-
lingen et mønster til etterfølgelse for mange. 
Avdelingen teller altså kun 71 medlemmer, men 
har hittil i år vervet 7 nye MAere! Det er 10 %! 

Aktivister
Arnhild Cadamarteri leder avdelingen og er 
nærmest født inn i MA, har drevet med MA-
arbeid fra før hun visste det var det hun holdt 
på med og har hatt de fleste verv på lokal og 
distriktsnivå. Sammen med seg har hun et 
godt knippe aktivister. 
 Av de fremste av disse kan nevnes: Hjaltar 
Per Olaisen (avdelingens alkolåsaktivist), 
Annette Jensen (lokalpolitiker, fundraiser og 
ungdomskontakt), Laffen Jensen (redaktør 
for avdelingens side på Facebook og inter-
rnettsiden), Kåre Børseth (lokalpolitiker med 
spesialområde trafikksikkerhet, driver MAs 
trafikkradio, Steinar Vigen (også i trafikkradioen, 
avdelingens mann på medlemsfordeler), 
Asbjørn Øfsti (avdelingens IT-praktiker). Ivar 
Forbord (allsidig kasserer), Bergljot Hesselberg 
(trafikkpedagog), Kjell Kolbrek (”Radioeier”, 
daglig leder av nærradioen) Åse Fleischer 
(refleksaktivist), Arnfinn Fleisher (refleksakti-
vist), Guri Skjesol (lokalpolitiker, aktivist og 
sykkelfinalist) og Harald Skjesol (aktivist og 
sykkelfinalist).

En artig gjeng som har det fint sammen! 
Slik karakteriseres MA-avdelingen i Stjørdal. 
Og det er også en meget aktiv gjeng. Derfor 
var det vel fortjent at avdelingen har blitt 
kåret til ”Årets MA-avdeling” og fikk sin 
velfortjente heder på landsmøtet.

Arnhild Cadamarteri og Hjaltar Per Olaisen mottok på vegne 
av Stjørdals-avdelingen hederlig omtale og en sjekk fra MAs 

styreleder Svein Iversen på Landsmøtet 2010.



Lørdag 30. oktober gikk de årlige Andor-dagene av stabelen 
på Jørpeland. I år bidro Vaulali Trialklubb med et flott show. 
Både de aller yngste og de eldste kjørerne var med og samlet 
hele Jørpeland på torget hele formiddagen.

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

Andor Fjelde arrangerer hvert år Andor-dagene i Jørpeland sentrum. Disse dagene er det mange 
gode tilbud i butikkene og mye kjentfolk på torget. I år ville Vaulali Trialklubb gjøre noe ekstra 
ut av dagene. De fikk utfolde seg på store deler av torgplassen utenfor Andor Fjelde-senteret, 
og hadde satt opp flere hinder og elementer. Ved siden av den improviserte banen var det satt 
opp et stort telt hvor man kunne få kjøpt seg en kaffe og noe godt å spise på. Her fantes også 
god informasjon om trialklubben og det nye anlegget som er under utbygging. 

Stor sjekk
På fredagen ble tiden brukt til trening og terping av triks. Det var stort oppmøte blant kjørere 
og nysgjerrige tilskuere. Alt var lagt til rette for et flott show dagen etterpå.
 Lørdag startet folk å strømme på til torget og butikkene fra kl. 10. Kjørerne hørtes over 
hele sentrum og folk stoppet nysgjerrig opp for å se. Dagen startet med de minste kjørerne 
som sjarmerte og overbeviste med ivrig innsats. Etter dette kom de eldste kjørerne som tok i 
bruk de alle største elementene og virkelig overbeviste de fremmøtte med flere spektakulære 
hopp og triks. Folk koste seg med et samlende arrangement.
 Det var et yrende folkeliv. På torget holdt Tormod Nag fra MAs lokalavdeling i Jørpeland 
en engasjerende appell om rus i trafikken og utfordringene vi står ovenfor. Etter å ha fanget 
publikums oppmerksomhet overrakte han en sjekk på 200 000 kroner til Vaulali Trialklubb. 
Pengene kommer godt med for en klubb i stor utvikling og med et arbeid som gir ungdommen 
et rusfritt tilbud i hverdagen.

Positivt
MA-Ungdom var også til stede ved daglig leder Catharina Frostad. Hun hadde tatt turen for å 
overvære begivenheten og for å informere om og demonstrere alkolås i kjøretøyer. Hun hadde 
med seg MAs Volvo med installert alkolås. Bilen fikk mange nysgjerrige blikk, der den stod 
midt på torget. Og noen våget seg også på å prøve alkolåsen. Alle var enige om alkolås er et 
meget godt tiltak som burde finnes i enhver ny bil, med krav og lovgivning fra staten. Flere 
fortalte også om sine positive erfaringer med alkolås i yrkeskjøretøy.
 Etter at motorlydene hadde dempet seg over Jørpeland sentrum, ga leder i Vaulali Trial klubb 
Lars Arild Bråtveit Catharina Frostad en omvisning på trialklubbens store nye prosjekt: På et stort 
område bygger klubben et meget stort trialanlegg og klubbhus. Her vil det bli flotte muligheter 
for førere på alle nivåer til å utfolde seg. Området ligger flott til med utsikt og med et stort vann 
med natursti som nærmeste nabo. Anlegget forventes å være ferdigstilt neste år.

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

MA-Ungdom, Postboks 80 Alnabru, 0614 Oslo  

Hva skjer hos deg?Hva skjer hos deg?

Trial på JørpelandTrial på Jørpeland
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Den initiativrike MA-avdelingen har vært 
 synlige gjennom blant annet Lillesands-
Posten, og mener skiltparken i byen er lite 
tilfredsstillende. På flere skilt har fargen falmet 
til det ugjenkjennelige, mens andre steder er 
skiltene skjult bak trær og busker. 

Avisoppslag
Gjennom flere oppslag i Lillesands-Posten 

trekkes en rekke konkrete tilfeller av dårlig 
skilting frem.
- Folk er vant til hvordan skilt skal være, 
det er instinktivt etter å ha kjørt lenge. 
Det minste avvik kan gjøre at bilister opp-
fatter et skilt på feil måte, sier MAs Bjarne 
Eikeland til Lillesands-Posten,
 Han legger til at det flere steder i byen 
også er mangel på repetering av, og feil 
størrelse på fartsskilt. MA håper kommunen 
og vegvesenet vil ta tak i de dårlige skil-
tene i Lillesand.
- Fargen på dette skiltet har falmet så mye at 
man kan undres på om fartsgrensen er maks 
eller minimum 50 km/t. Det er lett å misforstå, 
spør Arne Berntsen ved et fargeløst skilt. 
- Situasjonen er ikke tilfredsstillende, og 
skiltparken gir ikke skikkelige opplysninger til 
trafikantene. Forholdene tyder på at de 

som er ansvarlige er lite nøye på å holde 
orden, noe som ikke er bra, sier Torleif Kvifte, 
leder av MAs avdeling i Lillesand og Birkenes, 
til Lillesands-Posten.

I forbindelse med Skiltaksjonen 
til MA og KNA med fokus på 
dårlige og utydelige skilt, har det 
blitt tatt lokale initiativer. Blant 
annet i Lillesand, der standarden 
på skiltene heller ikke er god 
nok, ifølge MA-avdelingen.

Skiltfokus på Sørlandet

MA-kryssord 5-2010

Navn:                               Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2010:
John Haugen,
Furholmvegen 10, 6012 Ålesund

Torunn Edel Hansen,
Goksem, 4521 Spangereid

Berit Resell,
Orklaveien 155, 7335 Jerpstad

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 31. januar 2011

ORGANISASJON

Faksimiler fra Lillesandposten



MA-lotteriet:

Overskuddet fra lotteriet gir et stort 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. 
 Hovedpremien er en Opel! Ut over dette er 
det en rekke andre fine premier i form av reiser 
med verdi inntil 20 000 kroner og gavekort fra 
Hadeland Glassverk på 10 000 kroner, samt for 
eksempel turutstyr, digital fotoramme, digital 
kjøkkenvekt, og strandspill for barn.

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

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

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

MA-lotteriet er i full sving. 
For lotteriåret 2010/2011 er 
hovedgevinsten i Landslotteriet 
som vanlig en bil. 
I tillegg er det mulig å vinne mye 
annet blant tusenvis av gevinster, 
for eksempel en reise til en verdi 
av 20 000 kroner. 

Grip vinnermulighetene!

REISERORGANISASJON

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2010:
John Haugen,
Furholmvegen 10, 6012 Ålesund

Torunn Edel Hansen,
Goksem, 4521 Spangereid

Berit Resell,
Orklaveien 155, 7335 Jerpstad

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:
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Refleks i bevegelse er best

Eldre og mørkesyn
Hver høst blir fotgjengere påkjørt i mørket fordi 
bilførerne ikke ser dem. Og det er eldre sjåfører 
som har størst problemer med mørkesynet.
– Svekket syn hos eldre gjør at de reagerer senere 
på alt som skjer i trafikken, spesielt i mørket, 
sier professor og optiker Joanne Wood ved 
Queensland University of Technology i Brisbane, 
Australia. Hun er en av verdens fremste forskere 
på trafikk og syn.
 Hun benytter en lukket forskningsbane for 
bilkjøring. Der har hun og et forskerteam i mange 
år undersøkt sammenhengen mellom dårlig syn 
og bilkjøring.

Bevegelse best
Hun ble overrasket over at mange eldre hadde 
vansker med å se fotgjengere som gikk med lys 
refleksvest over svarte klær. 
– Det var liten forskjell på om fotgjengerne hadde 
refleksvest eller hvite bomullsklær uten refleks. 
Bilførerne så dem dårlig. Men da vi utstyrte 

fotgjengerne med samme mengde refleksmate-
riale på bevegelige ledd som knær, albuer og 
håndledd, oppdaget alle bilførerne dem, sier 
professor Wood til Newswire.
 Hun mener mennesker generelt, og eldre 
spesielt, oppfatter refleks som beveger seg 
raskere enn mer statisk refleks.
– Denne kunnskapen bør få konsekvenser for 
hvor vi plasserer refleksen når vi er ute og sykler 
eller går i trafikken, sier hun.
Norges Optikerforbund understreker at det er 
viktig å bruke refleks, og refleksvest er bedre enn 
ingen refleks.

Mange ser dårlig
Alle som søker om førerkort for lavere klasser, til 
for eksempel personbil eller motorsykkel, må fylle 
ut en egenerklæring om helse.
– De som krysser av for at de bruker briller eller 
linser, må i tillegg fremlegge en synsattest fra 
optiker eller lege. I praksis betyr det at flertallet 
av de som tar førerkort ikke har fått undersøkt 

synet, sier optiker Egil Stensholt.
 Han har arbeidet med rådgivning om syn og 
trafikk i en årrekke.
– Synet endrer seg hos alle fra de tar førerkort i 
ung alder, til den første obligatoriske synsunder-
søkelsen når man er 70. Mange kjører bil uten å 
tilfredsstille synskravene i førerkortforskriften, og 
en betydelig andel er ikke klar over det. Det er 
grunn til å anta at de fleste av disse er eldre, sier 
Egil Stensholt.
 Trygg Trafikk anslår at 300 000 norske 
bilister kjører med for dårlig syn, men ifølge Egil 
Stensholt er det store mørketall.

Refleks på ankler, knær, albuer og hånd ledd gjør fotgjengere mer syn-
lige enn om de bare bruker  refleksvest, viser ny australsk forskning.

Av H-E Hansen

ORGANISASJON





Skattefrie gaver til MA
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.


