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• Norsk bilproduksjon
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• Små og store nybilmodeller
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MAhjørnet

leder

Fortsatt mye ugjort
Vi nærmer oss nå raskt avslutningen av et spennende
år på flere måter for MA. Fortsatt er det bred støtte til
MAs arbeid for en rusfri trafikk. Dette har det siste året
blitt tydeligere i alle miljøer som er engasjert i trafikksikkerhet. Det er enighet om at hvis vi legger til grunn
Nullvisjonen, så vil vi få problemer med å nå visjonene
uten at vi også får bort den ruspåvirkete kjøringen.
For få år siden ble ikke alkolås nevnt som et virkemiddel for å få ned antallet promillekjørere. I 2003
lanserte MA alkolåsen i Norge. Siden da har dette vært
en viktig sak for MA, og gjennom kampanjer rettet
mot transportnæringen og opinionen og klare politiske
budskap, er det nå i trafikksikkerhetsmiljøet enighet
om at alkolås må komme. (I et ikke for langt tidsperspektiv vil dette sannsynligvis være å finne i alle typer
kjøretøy.) Denne saken synes det som om vi er i ferd
med også lykkes med. Dette ble bl.a. bekreftet i forbindelse med Alkolåsseminaret som MA arrangerte på
Stortinget i samarbeid med Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der ble det gitt positive
meldinger fra både samferdselsministeren, stortingsrepresentanter, forskere og fagfolk for øvrig.
I høst deltok MA også på den store bilmessen Bil07
på Lillestrøm. Standen hadde alkolås som tema. Vi
fikk utelukkende positiv respons fra publikum.
Innføringen av alkolås vil også i 2008 være et av våre
store prosjekter. I en stor undersøkelse som er gjennomført, viser foreløpige tall at det hver dag er 50 000
turer med ruspåvirkete førere på norske veier. MA har i
snart 80 år arbeidet for å få rusen bort fra veiene. Det
vil fortsatt være mye å gjøre.
MA deler Nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde
i trafikken, og vil sikre alle mennesker i trafikken frihet
fra risikoen for å møte medtrafikanter påvirket av alkohol, andre rusgifter og medikamenter.
En god rusfri jul og et godt nytt år ønskes alle.

Felles innsats
Det er mange samfunnsmessige, politiske og økonomiske prosesser
knyttet til bilen og trafikk for tiden. Bilbruken har blitt selve symbolet
på hva som må bekjempes – eller i alle fall dramatisk begrenses – hvis
vi skal ha en bærekraftig fremtid her på kloden. Ingen annen sektor
opplever det samme fokuset med hensyn til miljøkrav spesielt rettet
mot CO2. Ingen annen bransje er heller tilsynelatende så aktivt med for
å finne ny teknologi for å finne mer miljøvennlige løsninger.
Bilbransjen her til lands har også begynt en miljøkampanje. Hver enkelt
av oss skal bli mer bevisste på hvordan vi kan spare litt ved hjelp av
gode råd og enkle midler om kjøring og bilbruk. MA er med på denne
Klimaveien. Så blir det spennende hvor mye folk flest egentlig bryr seg
når alt kommer til alt…
Nylig ble en rapport om kollektivtransporten i de største norske byene
lagt frem. Statens vegvesen har bestilt den omfattende rapporten, som
presenteres i dette nummeret av Motorføreren. Rapporten gir mange
interessante innspill til hvordan kollektivtransporten skal bli bedre. Med
pisk og gulrot skal bilistene i byene bort fra veier og gater og over på
trikk, buss og jernbane. Gode fremtidsvyer, men hvor realistiske? Er det
allmenn vilje blant folk og politisk mot til å møte det store udekkete
behovet for kollektivtransport, både i byene og utenfor, for ikke å
snakke om å gi pendlerne et tilfredsstillende tilbud.
Dagen etter at de store ideene var lansert, brant nemlig noen ledninger
på Sentralstasjonen i Oslo. Jernbanesystemet på Østlandet ble lammet.
En ørliten feil var nok til å vise hvor sårbart systemet er. Det eneste
statsbanene var i stand til å gjøre var å oppfordre titusenvis av passasjerer om å bruke bil til jobben! Privatbilismen var likevel god å ha og
ty til.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Terje Tørring
Direktør

M OTO R F Ø R E R E N | 6 | 2 0 0 7

5

TEMA

Til Rosenes by
MA-landsmøtet 2008:

Av H-E Hansen
Foto: Destinasjon Molde & Romsdal AS

MA holder sine landsmøter hvert annet år og i 2008 møtes
organisasjonens øverste organ i Molde. I begynnelsen av juni vil
Rosenes by danne rammen om et innholdsrikt program av møter
og ikke minst fest, for MA skal feire 80 år!
Så sett av dagene 6. – 7. juni 2008 til spennende opplevelser! Landsmøtedelegater og
ledsagere kan sammen med et innholdsrikt
landsmøte få god anledning til å oppleve
severdighetene i Molde i en tid på forsommeren da byen er i full blomst. Og alle kan
være med på spennende landsmøteutflukter

i storslåtte omgivelser på Romsdalskysten.
Trass i et tett og omfattende møteprogram,
blir det tid til sosialt samvær.

Hotell ut mot fjorden

Landsmøtehotellet i 2008 er Rica Seilet
Hotell – eller ”Seilet” som det karakteristiske

Landsmøteturen til Ona vil by på storslåtte opplevelser i havgapet.
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hotellet ganske enkelt har blitt hetende på
folkemunne, som den attraksjonen det har
blitt i seg selv. Hotellet har en iøynefallende
arkitektur, der det står som et utspent seil.
Beliggenheten kunne i så måte ikke vært
mer perfekt, der det er bygget delvis ut i
Romsdalsfjorden med nydelig utsikt over
de omkring-liggende Romsdalsalpene med
222 fjelltopper over 1000 meter. Rica Seilet
Hotel har sentral beliggenhet ved siden av
Moldes Stadion. Det er gangavstand til Molde
sentrum.
Hotellet er nytt og velutstyrt og kan
tilby landsmøtedeltakerne et komfortabelt
opphold. Samtidig inneholder det en komplett

Atlanterhavsveien er et mesterverk, og en av Norges største attraksjoner.
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han vil komme og holde et innlegg til landsmøtet.
Utpå ettermiddagen finner den tradisjonelle landsmøteturen sted, der deltakerne
får spennende opplevelser i storslagne omgivelser. To alternative turer er under planlegging. Selve hovedutflukten legges opp til å gå
til det kjente fyret i havgapet utenfor Molde.
Turen hit vil foregå med båt fra byen ut til
Ona fyr. Underveis til det ytterste havgapet
vil ferden gå gjennom en storslått fjord- og
øyverden.
Ona fyr ligger på Onakalven midt på
fiskeværet Ona i Sandøy kommune. Det 15
meter høye fyret som ble bygd i 1867 har
vært et viktig landemerke og har gitt sikkerhet for båttrafikken i områdene her ut mot
det åpne havet. Fyret er ikke lenger bemannet
og har status som kulturminne. Det vil bli en
guidet tur etterfulgt av en hyggelig middagsservering.

Flere attraksjoner

”Seilet” er landsmøtehotellet i 2008.

konferanseavdeling, der landsmøteforhandlingene vil foregå. Bjørnsonhuset, Moldes
kulturhus, er også en intergrert del av
hotellet.

Rikholdig agenda

Ankomsten og innsjekk på hotellet skjer på
ettermiddag torsdag 5. juni. Det er ikke lagt
opp til noe felles program denne dagen,
men den offisielle åpningen finner sted på
morgenen fredag 6. juni. Deretter begynner
landsmøteforhandlingene med et åpningsforedrag ved MAs leder. Resten av dagen er
satt av til møteagendaens mange poster.
Mellom de formelle programpostene har justisminister Knut Storberget bebudet at
Idylliske Bud har eldgamle tradisjoner som fiskevær.

Den andre turen som planlegges, er alternativet for dem som foretrekker en tur på
landjorden. Utflukten gå til Bud med buss.
Underveis på de 4 milene frem, vil man her
kjøre langs Atlanterhavsveien. Atlanterhavsveien er et stykke av riksvei 64 på 8 km, og
går mellom Hustadhalvøya i Eide kommune
(Vevang) og Averøya i Averøy kommune
(Utheim). Veien åpnet i 1989 og binder
øyene sammen med åtte broer nær sagt ute i
havgapet. I tillegg til å gi veiforbindelse har
den blitt en turistattraksjon av dimensjoner,
og har blant annet blitt kåret til Århundrets
byggverk. Internasjonale media har ved flere
anledninger trukket fram Atlanterhavsveien
som en helt unik opplevelse. Og nylig kom
Atlanterhavsveien også på andreplass i en
NRK-kåring over norske underverker, bare
slått av Nidarosdomen! Atlanterhavsveien
er også på listen over framtidige nasjonale
turistveier.
Bud er et idyllisk fiskevær som ligger ytterst på Romsdalskysten med Hustadvika som
nærmeste nabo. Navnet Bud kommer av den
eldre skrivemåten av ordet ei bu. Ordet er her
brukt om rorbuer, som de tilreisende fiskerne

bodde i mens de oppholdt seg i været under
sesongfisket. Historien til fiskeværet strekker
seg langt tilbake, og fortsatt er det de maleriske buene som tiltrekker seg langveisfarende.
Det vil bli en guidet rundtur for MAs gjester,
og selvsagt et godt måltid.

Jubileumsmarkering

På lørdag fortsetter landsmøteforhandlingene hele dagen, men på kvelden vil MAlandsmøtet trekke i finstasen for å markere
avslutningen på samling. Og ikke bare det!
I 2008 fyller MA 80 år, og dette skal feires
under landsmøtefesten. Ved siden av en utsøkt meny blir det underholdning og alt som
måtte høre til en slik anledning.
Fortsatt arbeides det med den endelige
planleggingen av det omfattende programmet, med god hjelp de lokale deltakerne i
arrangementskomiteen; Håkon Mork, Olav
Aasen, Knut Hovland og Jostein Ukkelberg.
I neste nummer av Motorføreren vil vi komme
tilbake med det endelige programmet. Her
vil det også komme påmeldingsskjema
med priser og detaljer. All informasjon og
påmeldingsskjemaet blir etter hvert lagt ut på
nettsidene www.ma-norge.no.

Landsmøteforhandlingene skjer i konferansedelen av hotellet.
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Vinterkjøring:

Etter forholdene
Det viktigste for å komme gjennom vinteren uten uhell er å avpasse kjørestilen til kjøreforholdene.
Selv om det høres innlysende ut kommer tusenvis av sjåfører til å havne utfor veien denne vinteren,
fordi de glemmer at farten må dempes: Jo glattere det er, desto saktere må du kjøre.
Det finnes ingen unnskyldning i forhold til
veitrafikklovens paragraf 6: ”Fører av kjøretøy
skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og
trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå
fare eller voldes ulempe for andre, og slik at
annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme
over kjøretøyet.”

På defensiven

En defensiv kjørestil er trygg. Det er spesielt
viktig å ikke foreta raske forbikjøringsmanøvrer,
hard nedbremsing og brå girskift på veier
dekket av snø og is. Ta hensyn til kjøreforholdene og husk spesielt at bilen trenger
vesentlig lenger distanse for å bremse ned.
For å få en følelse med hvor glatt det er, kan
det være lurt å foreta en bremsetest. Da er det
samtidig lurt å huske på å sjekke om det ligger
noen bak deg før du trykker bremsepedalen
inn passe hardt til å se om veigrepet blir
borte. Men forholdene kan variere voldsomt
på korte avstander. Da er det ikke bare snakk
om variasjoner i nedbør, temperatur eller når
du for eksempel kjører opp i større høyder.
Forholdene på broer og veier med skyggepartier kan være lumske, selv når du kjører på
en vei som ellers er fri for is og snø.
Et kikkehull til utenverdenen er et livsfarlig uttrykk for
latskap og tankeløshet.
Jo glattere det er, desto saktere må du kjøre.

8
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Ikke nøl

Det er når bilen forandrer retning at veigrepet

reduseres. Det er selvsagt derfor man må
være mest forsiktig i svingene. Være føre var.
Brems ned før sving - gjerne litt for mye - og
ha bilen i det giret du skal bruke gjennom
svingen. Ikke brems på giret, råder Kjetil
Bolneset i Feedback Førerutvikling ved Norsk
Trafikksenter på Vålerbanen. Hans råd for
kjøring i vinterforhold er:
- Folk er redd for bremsepedalen. Enten tråkker
de ikke i det hele tatt, eller så tråkker de ikke
hardt nok! Men dersom du har ABS på bilen skal
du tråkke hard og bestemt. Ikke nøl! For en
mannsalder siden – før ABS’ens dager - lærte vi
at du egentlig skulle ha gjort det motsatte!
- Når en kritisk situasjon dukker opp der du må
bremse raskest mulig, er det bedre å kline til!
Det er om å gjøre å komme ned i hastighet.
Hvis man likevel mister veigrepet, er stadig
flere moderne biler utstyrt med ESP – elektronisk stabiliseringsprogram. Dette griper inn
på millisekunder for å hjelpe deg på rett kjøl
igjen.

Oftere i grøfta om vinteren

Men uansett hvor mye elektronikk man har, er
det naturlovene som til slutt vinner. Det har
man for eksempel sett i forbindelse med de
mange SUVene som er solgt her til lands de
siste årene. Disse bilene, der betegnelse står
for Sport Utility Vehicle, byr i utgangspunktet
på egenskaper som skulle gjøre dem i stand

Forholdene kan variere voldsomt.
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Av H-E Hansen

til å komme frem under vanskelige forhold.
Men sjåførene har problemer med å holde
dem på veien om vinteren, viste det seg i en
ulykkesundersøkelse i fjor. Om vinteren kjører
SUV-er og firehjulstrekkere 50 prosent oftere i
grøfta enn vanlige biler, mens de ellers i året
ikke skiller seg ut på ulykkesstatistikken. Mye
kan tyde på at mange SUV-eiere ikke mestrer
bilen. En småbil på rundt ett tonn og en
tung SUV på to tonn oppfører seg nemlig vidt
forskjellig når naturkreftene begynner å slite i
dem på vanskelig føre. Moderne biler er i det
hele tatt så komfortable, stødige og lydløse,
at de kan gi sjåføren en falsk følelse av å
mestre situasjonen godt, selv om kanskje både
kjøreforhold og sjåføregenskaper skulle tilsi
lavere fart.

Skrape og kost

Det viktigste for en bilfører er å se! Når man
skal kjøre og bilen er dekket av is og snø, er
det ingen bønn: Snøen må børstes vekk og
isen skrapes av. Det er fristende å gjøre det litt
halvveis når kulda svir i fingertuppene og man
har dårlig tid. Noen måker seg et kikkehull på
frontruten og kjører, i påvente av at varmeapparatet skal gjøre jobben under veis! Men
alt annet enn fullstendig fri sikt gjennom
bilvinduene er rett og slett forbudt – og forkastelig. Og pass på å ha viften på slik at heller
ikke dugg gror på vinduene.

Gode dekk, vi sier ikke mer.

Og ikke glem at snøen på taket må vekk. Hvis
ikke kan den gli ned og dekke hele utsikten
gjennom frontruten.

Dekk og vedlikehold

Atter en gang må også dekkene nevnes. De
er bilens eneste små kontaktpunkter som skal
skape et best mulig grep mot veien. Ikke forsøk
å spare penger ved å kjøre på gamle og slitte
dekk. Selv om mønsteret holder godt over
minstemål, bør du kanskje vurdere å spandere
nye vinterdekk, for gummien blir stiv med
årene. Det fører til at veigrepet blir vesentlig
forringet. Og hvis du kjører med pigger, er det
liten hjelp i dekk der mange av piggene er blitt
borte.
Hvis det har falt mye snø, må kanskje selv
de beste vinterdekkene gi tapt. Da er det lurt å
ha med seg kjettinger. ”Autosocks” har i løpet
av få år blitt meget populært som et alternativ,
som er lette å tre på dekkene og sørger for at
du kommer videre. Ellers så kan det etter hvert
utover vinteren danne seg et belegg av skitt på
dekkene. Dette gir også dårligere grep, men kan
vaskes av på en enkel måte.
For øvrig er det alltid en fordel å holde
bilen i god stand, som en betryggelse for at
det ikke skal skje noe uforutsett. Det er så sin
sak at man kanskje har startproblemer. Verre
er det hvis bilen stopper et øde sted i 25 kuldegrader…

Sokker er lette å tre på hjulene når man står fast.

Men de gamle, gode kjettingene har ikke gått av
moten.

Godt, iskaldt vinterføre gir ofte vinterens beste veigrep.

M OTO R F Ø R E R E N | 6 | 2 0 0 7
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Redning:

Redning for enhver pris
En bil har kollidert kraftig. Inne i vraket sitter en
person, bevisstløs, fanget inne i vraket og kanskje
livstruende skadet. Få minutter senere kommer brannvesenets redningstjeneste. Men tiden går fort hvis liv
og helse skal være til å berge.

Av H-E Hansen

Vi får være vitner til en redningsaksjon. Denne
gangen er det imidlertid bare en demonstrasjon
og øvelse. Volvo i Göteborg har invitert oss
til å se hvordan redningsmannskapene fra
Räddningstjänesten i Storgöteborg arbeider
når de kommer til en ulykkesplass.

Fort på pletten

Redningsbilen med et lag på seks mann har
bare så vidt kommet og tatt et overblikk over
situasjonen, før også ambulansen dukker opp.
Kollisjonsbilen er så kraftig skadet, at det ikke
er mulig å få opp døren der den skadete sitter.
Hun er inneklemt, uten mulighet til verken å
komme ut, eller å bli hentet ut.
Ambulansepersonalet vet heller ikke hvor

10
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alvorlig skadet hun er, men det er mistanke
om nakke- og ryggskader. Derfor må hun tas
ut på båre. Og da finnes det bare en vei: Gjennom taket! Mens redningsmennene trekker
frem verktøyene og begynner å jobbe, har en
av ambulansepersonellene klart å komme seg
inn gjennom den andre døren på bilen. Nå tar
han seg av den skadete på nødvendig måte,
stabiliserer nakken og ryggen, og gjør at hun
holder seg varm. Hun blir også dekket til med
beskyttelse over kroppen, samt vernebriller
foran øynene. For nå skal det gå hardt for seg!

Rutinerte

Alle vet hva de skal gjøre. Her trengs det ikke
å stoppe og prate om hva som skal skje i neste

omgang. Bilen er omsluttet av gode og dyktige
hjelpere som følger en nøye opplagt plan som
effektivt skal få den forulykkede ut av vraket.
Først blir alle vinduene slått ut. Dette skjer
riktignok med minst mulig glassplinter ved at
plastfolie limes på for å holde på glasset før
vinduene knuses og tas vekk. Likevel går det
unna så splintene fyker.
Så må bilen åpnes for å få redningsmannskapene inn og den skadete ut. Skjæreredskaper med en uhyggelig kraft til å tygge
og bøye karosseri- og rammemetall blir satt i
sving. På få minutter er først den ene bulkete
forskjermen tatt vekk sammen med døren som
satt fast. Så står taket for tur. Bilen åpnes som
en blikkboks.

TEMA

Det ser dramatisk ut, der en tilsynelatende ikke
altfor alvorlig kollisjonsskadet bil i løpet av
minutter blir sønderrevet og forvandlet til en
ubrukelig kabriolet. Men det er nødvendig for
å løfte føreren ut. Her er det snakk om å verne
liv og helse. De materielle verdiene spiller ingen
rolle.
- Dette er en demonstrasjon på hvordan vi virkelig gjør det når vi kommer til et ulykkessted,
sier mannskapene fra Räddningstjänesten i
Storgöteborg.

Nå tres båren inn under den skadete, hun stroppes fast og løftes forsiktig av fem mann som
har invadert bilen, for å ha best mulig kontroll i
denne kritiske fasen.

Et kvarter

Det tok nøyaktig 15 minutter fra redningstjenestens bil svingte opp ved ulykkesbilen
til den forulykkede lå på båren ved siden av
vraket! Undertegnete har sjekket det ved å se
på tidspunktet for det første og siste bildet i

billedserien.
I tillegg til redningstjenesten og ambulansen blir også Volvo varslet når en bil av dette
merket har vært involvert i en ulykke.
Et ekspertteam rykker ut så fort som mulig for å
samle inn opplysninger, og for senere å gjøre en
analyse av ulykken. Informasjonen går inn i en
kunnskapsbase, som bilprodusenten kan bruke
for å se om det kan ha innvirkning på hvordan
biler i fremtiden konstrueres og hvordan samspillet mellom fører og bil kan utvikles videre.
M OTO R F Ø R E R E N | 6 | 2 0 0 7
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Mitsubishi Outlander:

Med Outlander i Highlands
Av H-E Hansen

Dette er andre generasjon av Outlander, og
den er større i lengden, bredden og høyden
enn forgjengeren. Designmessig har den også
tatt nye skritt. Og bruksmessig står den ikke
tilbake for så mye.

Fleksibel

Du sitter godt og høyt i Outlander, enten det er
på første eller andre seterad. Med baksetene i
bruk er bagasjeromskapasiteten 800 liter. Felles
setene bort økes det til nær 1700 liter med lett
atkomst gjennom en dør som er horisontalt
delt i to. Den nedre delen danner en lem som
tåler 200 kg belastning, og kan være grei å
bruke som sitteplass eller lasterampe når noe
tungt skal skyves inn. Det er også et alternativ å få Outlander med en tredje seterad, slik
at det blir plass til totalt syv. De to bakerste
setene kan ligge nedslått under gulvet i
bagasjerommet når de ikke er i bruk, og kan
lett slås opp for bruk av de litt småvokste.
Outlander har fått mange kjøpere med bare
ett motorvalg, og nå utvides det til tre.

Outlander er bygd for turer under røffe forhold. Ved siden av gode landeveisegenskaper
tåler den en tur ut i terrenget. Bilens ”All
wheel controll” (AWC) gir i utgangspunktet
driften til forhjulene, men sjåføren kan enkelt
bytte fra to- til firehjulsdrift ved å vri på en
bryter. Det er også mulig å låse senterdifferensialen for å få permanent drift på alle
fire hjul og tøye fremkommeligheten til det
ytterste.

Også bensin

Til nå har altså Outlander blitt levert med bare
en dieselmotor: En 2,0 liters turbodiesel med
partikkelfilter fra Volkswagen, som i kombinasjon med en 6 trinns manuell girkasse har en
effekt på 140 hk (103kW). Dreiemomentet er
på 310 Nm. Dette gir den 1,8 tonn tunge bilen
en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 10,7
sekunder og en toppfart på 187 km/t.
Nå har imidlertid tiden kommet for å tilby

Outlander-kundenevalgmuligheter.Fradesember kommer de to nye, kraftigere motorvariantene som bidrar til at Outlander fremstår med
nye og varierte ytelser som er et hakk bedre
enn med 2,0-litersdieselen som hittil har vært
enerådende. Dieselmotoren på 2,2 liter med
common rail yter 156 hk og har et dreiemoment på 380 Nm, som gir en toppfart på
200 km/t og akselerasjon 0-100 km/t på 9,9
sekunder. Girkassen er manuell og med seks
gir. Bensinmotoren på 2,4 liter tilbyr 170 hk
og 232 Nm. Denne fås med 5-trinns manuell
girkasse eller 6-trinns automatgirkasse med
CVT (konstant variabel) og med girhendler på
rattet. Topphastigheten oppgis til 220 km/t
og akselerasjonen 0-100 skal være spreke
9,2 sek.
- Selv om etterspørselen etter diesel er stor i
Norge, regner vi faktisk med at bensin utgjør
et betydelig potensiale for oss, samtidig som
automatgir ligger høyt på kundenes ønske-

I tillegg til å ha gode landeveisegenskaper, tåler Outlander en tur ut i terrenget.

TEMA

Høyt og dypt
Mitsubishi lanserte sin nye
modell av Outlander for et år
siden. Fra da av har den vært
en av bestselgerne i segmentet for kompakte SUVer.
Det norske markedet har ikke
fått nok av denne bilen, selv
om det bare har blitt tilbudt
en eneste motor. Nå har det
i tillegg blitt to nye motorer
å velge mellom. Vi tok med
Outlander til det skotske
høylandet for å prøve en 2,2liters diesel og en 2,4-liters
bensinmotor.

liste. CVT-girkassen gir dessuten lavere
CO2-utslipp enn en tradisjonell automatisk
girkasse, sier adm.dir. Bernt G. Jessen i
Mitsubishi Motors i Norge.

Utstyr

Nye Outlander kommer i fire utstyrsnivåer.
Det begynner på Invite, som har blant
annet automatisk klimaanlegg, stabilitets- og
traksjonskontroll standard. Det samme gjelder
radio/CD-spiller med 6 høyttalere. Derfra kan
du legge på utstyr opp gjennom de tre nivåene
Intense, Intense+ og Instyle, som inkluderer
det meste. På 2008-modellen vil det på de
øvre utstyrsnivåene være mulig også å få
rygge- og regnsensorer.
Prisen for Outlander med den velkjente
2,0-liters dieselmotoren begynner på 364 900
kroner. Med den nye 2,2-liters dieselmotoren
ligger startprisen på 449 900 kroner. Bensinversjonen på 2,4 liter fås fra 429 900 kroner.
Inne er det fleksibel plass til føreren og inntil seks
passasjerer.

Da vi var på tur for å prøve
ut de nye motoralternativene
som kommer på Mitsubishi
Outlanders 2008-modeller, var
utgangspunktet Inverness.
Kystbyen regnes som selve
hovedstaden i det skotske høylandet, som byr på så mangt.
Man sier at Skottland består av Lowlands i
området der Edinburgh (hovedstaden) og
Glasgow (den største byen) ligger, the Isles
(øyene) og altså det nordlige høylandet. Her
kjører vi i et landskap som varierer mellom
fjordlandskaper og golde fjellandskaper opp i
over 1300 meters høyde. Høylandet har skrinn
vegetasjon og er tynt befolket. Det kan være
langt mellom husene og landsbyene. Og kulturen er også annerledes enn i lavlandet. Man
merker det allerede på skiltene langs veiene,
som er på både engelsk og skotsk gælisk.
Det er greit å kjøre i Skottland, bare du husker
å kjøre på den riktige siden; den venstre. I vår
bil hadde en omtenksom hjelper plassert en
stor hvit huskelapp midt i syne foran sjåføren.
Det er også lurt å avtale med sidepassasjeren at hun roper ut et varsku så fort det er
tendenser til høyrevri. Veiene er gode, men så
fort du kommer bort fra de korte motorveiene
ved Inverness, smalner de inn.
Dette merket vi på en tur langs det
sagnomsuste Loch Ness. Innsjøen er en del av
Caledonia-kanalen som forbinder Nordsjøen
med Irskesjøen og skjærer tvers over landet
og deler det i to i nesten 4 mils snorrett
lengde. Vi var ikke på utkikk etter sjøormen,
men hundretusener av andre har tydeligvis
latt seg fascinere av mysteriet man har bygd
opp en hel turistindustri omkring. Vi er ikke
spent på hva som måtte skjule seg under
vannoverflaten. Den svingete veien langs
bredden byr i stedet på gode muligheter for
å prøve kjøreegenskapene til bilen. Og det
finnes mange jordnære attraksjoner man kan
nyte i stedet for ”Nessie”. Blant dem er ruinene
av Urquhart Castle et bilde på hele det spennende høylandet, som innbyr til å bli ytterligere utforsket
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Mazda2:

Kortere. Lettere. Lavere.

Det høres ut som det omvendte av de olympiske idealene, og Mazda
ønsker med sin helt nye Mazda2-modell å ta utviklingsskritt i en
ganske uvanlig retning. I stedet for å la en generasjon av en modell
legge på seg i alle dimensjoner, møter vi her en bil som er kortere,
lettere og har lavere drivstofforbruk enn forgjengeren.
Av H-E Hansen

Bilprodusenter snakker mye om å spare miljøet
og arbeider med å skape stadig mer drivstoffgjerrige motorer. Samtidig blir bilmodellene
generelt tyngre og tyngre for hver generasjon,
fordi det puttes inn stadig mer utstyr. Mazda
har en uttalt strategi om vektreduksjon, og det
japanske merket sier at den nye Mazda2 er den
første modell noensinne som bryter trenden der
Førermiljøet og kupeén er funksjonelt
og behagelig.

14
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hver nye bilmodell blir tyngre enn forgjengeren.
Vektreduksjonen gir seg håndgripelig utslag i
et betydelig lavere drivstofforbruk. Det oppgis
å ha gått ned 15 % i forhold til forgjengeren.

Tøft marked

Den helt nye Mazda2 er mer enn bare en
oppdatert versjon av den nåværende model-

Bagasjerommet utvides fra 250 til 787 liter ved
nedslåtte bakseter.

len. Bilen er utviklet både i Japan og ved
Mazdas europeiske senter ved Frankfurt.
Under utviklingen har øynene vært rettet mot
det europeiske markedet, der etterspørselen
etter denne størrelsen biler – småbiler, altså
B-segmentet – har vokst mye i det siste. Det
utgjør nå så mye som en fjerdedel av bilsalget
i Europa. Men tilbudet har også vokst fra at det
i 1991 fantes 19 modeller av denne størrelsen,
til at Mazda2 møter nesten 50 konkurrenter.
Følelser, design og merkevarebygging må til for
å vekke kundenes interesse, og Mazda har gjort
grundige undersøkelser for å finne frem til de
rette egenskapene for Mazda2. Det viste seg at
dagens og morgendagens kjøpere av småbiler
legger vekt på drivstofforbruket med tanke på
både kostnadene og miljøet.
Men bilen må også være brukervennlig og
fleksibel, ha gode kjøreegenskaper og gi komBilen lanseres nå med tre bensinmotorer.
I 2008 kommer dieselvarianten.

BILNYTT

Den nye Mazda2 har nå kommet i fem-dørsutgaven. I 2008 kommer modellen med tre dører.

fort, samt ha et design man legger merke til.
Det er altså ikke snaut hva man gir seg i kast
med når kundene skal tilfredsstilles.
Det ble avholdt en intern konkurranse
mellom forskjellige utviklingsavdelinger i
Mazda, der mange forslag ble forkastet under
veis. Resultatet måtte bli noe mer enn bare en
forsiktig oppgradering i forhold til den gamle
modellen. Et helt nytt, mer aggressivt og mer
spennende designspråk skal nå snakkes. Se selv
hva du mener om det nye designet.

Litt her, mye der

Nye Mazda2 har blitt totalt 100 kg lettere enn
forgjengeren. Dette tilsvarer omtrent 10 % for
en bil som nå veier drøyt 950 kg. For å oppnå
dette samtidig med at sikkerhets- og utstyrsnivået skulle heves, har det blitt søkt etter
overvekt rundt i hele bilen. Mazda forteller
om en ”gram”-jakt. For eksempel oppgis det
at karosseriet nå veier 215 kg og har blitt 22
kg lettere takket være mindre dimensjoner,
men der en optimal konstruksjon likevel gjør
at stivheten og kollisjonssikkerheten er økt.
Et kortere ledningsnett sparer 2,86 kg i det
elektriske systemet. Totalt 13 kg spares i
fjæringssystemet og oppnås med blant annet reduksjon av bærearmen på den bakre
akslingen. Bruk av høy- og ultrahøyfast stål
sparer totalt 22 kg, men materialene er ikke
bare lettere, men virker også forsterkende og
avstivende som en del av taket og rundt dørene
og bagasjelokket. Gjennom en ny konstruksjon
av luftinntaket til radiatoren behøves ikke
lyddemping her, og både radiatoren og viften
er gjort mindre og lettere. Panseret er 0,69 kg
lettere. Og listen slutter ikke der...
Innenfor en lengde på 3,90 m og en bredde på
1,70 m er det mye innvendig plass.

Motorer

Nye Mazda2 lanseres i første omgang med tre
ulike bensinmotorer; 1,3 liter 75 hk, 1,3 liter
86 hk og 1,5 liter 103 hk Sport. 1,3 litersmotorene på 75 og 86 hk har toppfart på
168 og 172 km/t, mens akselerasjonen 0-100
km/t går unna på henholdsvis 14,0 og 12,9
sekunder. Begge utgaver av 1,3-litersmotoren
gjør unna mila på 0,54 liter, som gir et
CO2-utslipp på 129 g/km. Den sterkere 1,5litersmotoren har toppfart på 188 km/t og
kommer opp i 100 på 10,4 sekunder. Forbruket
er 0,59 l/mil, som skaper 140 g CO2 pr km.
Giringen er femtrinns manuell.
Dette er et nytt bekjentskap som vekker
tillit. Bilen føles lettkjørt og harmonisk, og
med den største motoren er den ekstra kvikk.
Med de to minste motorene går den også
uanstrengt, og til småbil å være savner man
så absolutt ikke krefter. Vi tror så gjerne på at
slankestrategien gjør den kjappere i vendingen. Og dieselmotor? Ja, den vil bli lansert
i 2008.

Priser og utstyr

Mazda2 med 1,3-litersmotor på 75 hk har
en startpris på 159 900 kroner. Den norske
importøren forventer at bestselgeren blant
motor- og utstyrsvariantene mest sannsynlig
vil være Mazda2 Advance 1,3 75 hk til en
pris på 169 900 kroner. Denne modellen har
blant annet 6 kollisjonsputer, aircondition,
antispinn og antiskrens (DSC), radio- og CDspiller, fjernkontroll, elektriske vindusheiser
foran, 4 høyttalere, 15” felger og elektrisk
justerbare speil som standard utstyr. Med den
86 hk sterke utgaven av 1,3-litersmotoren vil
Mazda-designerne har hatt en stor oppgave med å tilfredsstille de kundeforventningene man antar finnes.

Gram etter gram, kilo etter kilo har det blitt lett etter
vektbesparelser. Resultatet er 100 kilo.

bilen ha en pris som begynner på 179 900
kroner, mens toppmodellen 1,5 Sport med 103
hk kommer på 207 900 kroner. Mazda2 blir
produsert den japanske bilfabrikken Ujina No.1
i nærheten av Hiroshima.
Buede former skal ikke bare være elegante, men gir også
lavere luftmotstand.

BILNYTT

Volvo XC70:

Alt inkludert
Da Volvos første XC-modell rullet ut på veiene i 1996, etablerte
den et nytt begrep innen modellspekteret: Cross Country, eller
altså XC. Nå er tredje generasjon av bilen her, og Volvo vil presentere en enda mer eksklusiv og allsidig bil i SUV-klassen.
Av H-E Hansen

XC70 har vokst i forhold til forgjengeren sin. Den
er 483,8 centimeter lang (10,5 cm økning) og
høyden er 160,4 cm (4,2 cm større), mens bredden bare har gått opp en millimeter til 186,1 cm.
Veksten i lengden og høyden i forhold til bredden
gir den et endret utseende. Den høye bakkeklaringen er også et særtegn. Volvo har villet gjøre den
mer luksuspreget, men at den fortsatt skal gi inn-

trykk av å ville være med på spennende eventyr.
- De mørke plastflatene nederst er mindre fremtredende enn på den foregående modellen, og
er erstattet av lakkerte flater. Beskyttelsen sitter
imidlertid akkurat der den skal for å tåle tøffe tak,
sier Volvos designsjef Steve Mattin.
Langs sidene er de beskyttende partiene komplettert med en kromlist lengst ned på dørene for
å bidra til det ønskede inntrykket av en høy og
romslig bil. Bak på den nye XC70 er elementer
fra den særpregede glassluken på Volvos minste
modell å finne igjen. Bakruten går også lengre
ned enn sidevinduene for å gi føreren bedre sikt
bakover.

Volvo XC70 har fått et nytt utseende i sin tredje
generasjon.

Og tro ikke at den bare er til festbruk.
Den tåler en støyt!

- XC70 er først og fremst produsert for å ta deg
dit veien slutter. Men den har også vist at den er
kapabel til å ta deg enda lengre om du vil og tør,
sier Fredrik Arp, direktør for Volvo.

Mer lakkert
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Mangfoldig

XC70 har ”alt”. Det er umulig å presentere alle
de egenskapene og alt utstyret Volvo har pakket inn under det nydesignete ytre av XC70.
Selv en liste over hovedpunktene ville være
nok til å fylle et par sider her.
Sikkerhet betyr som vanlig full pakke av
all tenkelig aktiv og passiv sikkerhet. XC70modellen har i prinsippet det samme nettverket av samarbeidende sikkerhetssystemer
som den nye Volvo S80. Og den patenterte
karosseristrukturen skal absorbere energi
på en meget effektiv måte. I det innerste
beskyttelsessystemet inngår blant annet siste
generasjon sidekollisjonsputer og whiplashbeskyttelse.

Fem- og sekssylindrete

For første gang tilbys nå Volvo XC70 med en
sekssylindret motor. Den meget kompakte
bensinmotoren som er tverrstilt, har et
sylindervolum på 3.2 liter og yter 238 hk med
et dreiemoment på 320 Nm. Motoren har et
Interiøret på Volvos toppmodeller gir et robust
inntrykk.

BILNYTT

Vovlo XC70 på tur:

Det kan velges mellom kraftige diesel- og bensinmotorer, som gir krefter nok i enhver situasjon.

avansert ventilsystem med doble kamprofiler.
Ved normal kjøring med normalt gasspådrag
og lavt turtall begrenses drivstofforbruket
samtidig som dreiemomentet er tilstrekkelig
til å sørge for behagelig kjøring. Ved en mer
sporty kjøring med fullt gasspådrag og høye
turtall, er motoren meget akselerasjonsvillig
og kraftfull i så vel lave som høye hastigheter.
Ellers tilbys XC70 alternativt med en femsylindret D5-dieselmotor med 185 hk og 400 Nm,
og har skyv så det holder. Begge motorene
kombineres med sekstrinns kasse, manuell
eller automatisk med Geartronic, mulighet for
å gire manuelt.

All Wheel Drive

XC70 er utstyrt med All Wheel Drive-systemet
for firehjulsdrift. Som ekstrautstyr kan XC70
utstyres med et aktivt chassis, basert på
Volvos Four-C teknikk. Det er et selvregulerende chassissystem som med hjelp av
sensorer kontinuerlig leser bilens oppførsel. På
brøkdeler av et sekund tilpasses støtdemperne
den aktuelle kjøresituasjonen.
Four-C tilpasser chassissystemet til bilens
hastighet. Jo høyere hastighet, desto mer
demping. Det gjør bilen lett å kontrollere selv
i høye hastigheter. Teknikken minsker også
bilens tendenser til å ”sette seg” ved rask
akselerasjon, ”stupe forover” ved hard oppbremsing og krenge ved raske unnamanøvre.
Det er tre alternative chassisalternativer,
der føreren med et enkelt knappetrykk kan
forandre bilens kjørekarakter: COMFORT gir en
komfortabel karakter med rolige og harmoniske
karosseribevegelser og SPORT gir mer kontrollerte karosseribevegelser, raskere styrerespons
og høyere grad av veikontakt, mens ADVANCED
gir minimale støtdemperbevegelser og maksimal kontakt mellom dekk og veibane. Det
er morsomt å føle hvordan bilen reagerer på
innstillingene og hvor merkbar forskjell dette
gir på de ypperlige kjøreegenskapene. Prisen
for bilen med den gode dieselmotoren starter
på 572 000 kroner, mens avgiftene bidrar til at
bensinversjonen begynner på 782 000 kroner.
Det er lagt inn designelementer som understreker
hva XC70 skal være god for.

Høyt fjell og tungt vann
Vi tok vår første prøvetur med den nye Volvo XC70 til Telemark.
Her finner man et så variert landskap og morsomme veier, at det
kan være en ren fryd å kjøre bil. Det var også en fryd å ta turen
opp på Gaustatoppen. Men vi gikk ikke!
Oppstigningen begynte vel egentlig nede ved
Tinnsjøen. Her finnes endepunktet til den
nedlagte Rjukanbanen. Vi er alene. De gamle
jernbanevognene og fergen er her fortsatt, som
klippet ut av en beretning om den legendariske
tungtvannsaksjonen. Stillheten er så total at
man kan høre rusten gro. Samtidig er det som
om man for sitt indre øre kan høre hæljernene
til okkupasjonsstyrkene og tikkingen fra
sabotørenes tidsinnstilte bomber. En rekke
av autentiske bilder i sorthvitt og spillefilmer
i bredformat glir gjennom tankene: Dette er
historisk grunn. Her ble slaget vunnet.
Vi kjører opp veien mot Rjukan, svinger av
et stykke før byen og begynner klatringen. Det
vil si; Volvoen begynner klatringen. Det er en
altfor god vei til at en storkar som dette kan
få vist hva han duger til utenfor allfarvei, selv
om bakken er så bratt at ikke enhver vil kunne
skyte slik ut av svingene på vei opp mot neste

Gaustabanen ble bygd av forsvaret, men er i dag
åpnet for turistene.

hårnål. Omtrent halvveis opp vei mot toppen
er parkeringsplassen. Her må vi sette fra oss
bilen. Men heller ikke nå skal vi ta bena fatt
mot toppen på 1883 meter over havet.
For inne i Gaustatoppen går det en
taubane. Den velger vi. Gaustabanen ble bygd
av forsvaret og består av to etapper: Den
første skjer med en liten trikk som fører oss en
snau kilometer rett inn i fjellet. Her er det en
overgangsstasjon til en kabelbane på skinner,
som skjærer i bratt vinkel så å si rett til topps.
Dette er ikke noe for dem med høydeskrekk
eller de skuggeredde. Men selvsagt er det helt
trygt. Vi fikk full omvisning i maskinrommet,
der ingenting er overlatt til tilfeldigheten.
Premien er at du havner ved Gaustatoppen
Turisthytte. Ekstrapremien denne dagen er
en av de få skyfrie dagene på den storslåtte
toppen. Og friluftslivet? Jo da, vi spaserte ned
igjen og tilbake til bilen.

Gaustastoppen ruver over Telemark. En storslått
topp med storslått utsyn i klart vær.
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Bil07:

Vel blåst!

Den store bilutstillingen Bil07 ble en suksess. På fem dager kom det over 71 000 besøkende
til messehallene på Lillestrøm. Blant blankpolerte biler og nye modeller var også MA på
plass. På en godt besøkt stand ble veldig mange gjort kjent med MA.

Av H-E Hansen

Det viser seg atter en gang at MA
er godt kjent i et bredt publikum,
og at arbeidet har stor støtte.
Bil07 var virkelig en god anledning til å få dette bekreftet, samt
å gjøre mer for å gjøre kjennskapen enda større.

Viktig budskap

MA hadde valgt å bruke alkolås
som tema for utstillingen. Den
Toyota Auris som har blitt utstyrt med alkolås og har kjørt en omfattende
informasjonsturne i sommer, sto sentralt på
standen. Fra morgen til kveld tilbød MAansatte og frivillige entusiaster fra organisasjonen en demonstrasjon av apparatet. Alle
og enhver kunne selv få prøve å blåse. Dette
vakte betydelig interesse hos et stort publikum, som dermed fikk rikelig anledning til å
gjøre seg kjent både med MA, MAs arbeid og
hva alkolås er.

En storutstilling

Men det var også annet å se på Lillestrøm,
når sant skal sies. Man må helt tilbake til
1991 for å finne den forrige utstillingen alle
de norske bilimportørene sto bak. Derfor var
forventningene store, både blant utstillere og
publikum. Bilimportørene hadde satt inn store
ressurser. På de forskjellige, påkostete utstillingsområdene ble bilmodellene vist frem
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i et best mulig lys.
I et utrolig mangfold av forskjellige merker
og modeller ble det gjort nesten 30 norgeslanseringer. Dette var ikke stedet der biler
skulle selges, men så absolutt et sted å vekke
kjøpelyst! Og mange kjøpelystne dukket opp.
De fordelte seg imidlertid ikke jevnt over de
fem dagene, så på kveldene og i helgen var
det et yrende liv. Trengselen var stor både
inne i hallene og utenfor. Adkomstveiene til
Norges Varemesse klarte ikke å ta unna køene
på det mest hektiske.
I tillegg til ”vanlige” biler var det også
helt spesielle konseptbiler, supersportsbiler
med prislapp på millioner og andre spesialiteter å se. Og mangfoldet blant 160 utstillere var i spennet fra bilrekvisita til tekniske
høyskoler, fra racerbiler til utrykningspolitiet
og fra fremtidsvyer til resirkulering av bilvrak.

Miljø og klima

Så det skulle ikke bare handle om motorytelser og kjøreegenskaper. Dette var en
utstilling med fokus på fremtiden. Bilbransjen
er seriøst opptatt av å vise at den tar ansvar
for miljø, teknologisk utvikling, sikkerhet og
rekruttering til bransjen. Dette ble reflektert
både i utstillingen og flere av konferansene
som også ble arrangert. I mangfoldet av foredrag slapp blant andre Kurt Oddekalv fra Norsk
Miljøvernforbund til med sterke meninger om
hvor det bærer hen. Og i et morsomt foredrag
sto bilentusiasten Petter Stordalen frem som
en angrende synder, som har kommet inn på
den rette veien mot fremtiden med elektriske
biler og gassdrevne superdoninger.

MA-ansatte og frivillige entusiaster informerte
og demonstrerte alkolås fra morgen til kveld,
og tusenvis av brosjyrer og blader ble delt ut.
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BILNYTT

Citroën C5:

Fiat 500:

2008-modell med mye nytt

Årets bil

Den nye utgaven av Citroën C5
ble nylig presentert for første
gang. C5 har fått en iøynefallende
oppdatering i det ytre designet
både på sedan- og stasjonsvognwutgaven. Og den har blitt større
enn forgjengeren.
Nå er den 4,78 meter lang, 1,86 bred,
1,45 høy og akselavstanden er hele 2,82
meter. Stasjonsvognen er fem centimeter lengre og tre cm høyere. Plassen
i bilene er formidabel og innredningen
lekker, enten man velger sedan eller
stasjonsvogn. Førerplassen skal minne
om en flycockpit, der alt man trenger
skal være der man ønsker å finne det.

Linjene

Designmessig tar C5 er skritt videre,
men som sin forgjenger er de aerodynamiske formene iøynefallende. Fra
merkets emblem med de doble vinklene
i grillen går det markante linjer bakover
langs en høy midje. Bakparten på
sedanen har den samme typen konkav
bakrute, som vi kjenner igjen fra luksussedanen C6. De todelte boomerangformede baklyktene er også typiske
kjennetegn for en Citroën. Innvendig

skal det ikke mangle på noe, og utstyrslisten er omfattende.

Ny fjæring

Det nye på denne modellen av C5 er at
du nå kan velge mellom to forskjellige
systemer i hjulopphengene. Det ene
er det typiske Citroën-systemet med
hydraulikk. Det avanserte hjulopphenget
med Hydractive 3 Plus er hentet fra
storebroren C6. Etter å ha vurdert
markedssituasjonen har det franske
bilmerket nå valgt å også tilby et
nyutviklet, datatrimmet spriralfjæroppheng med krengingsstabilisatorer og
siste generasjon støtdempere. Kjøpere
av biler i denne størrelsen ønsker å ha
muligheten til en slik valgmulighet.

Motorene:

Nye C5 bygges med i alt syv ulike motorer,
tre bensin og fire dieselmotorer. Bensinmotorene yter 127 hk/92 kW (1,8 liter),
143 hk/103 kW (2,0 liter) og 215 hk/155
kW (3., liter V6). På dieselsiden kan man
velge mellom en 1,6 liter HDi turbodiesel
på 110 hk/80kW, en HDi på 138 hk/100
kW, en på 173 hk/125 kW og den store
V6’eren på 208 hk/150 kW. Den nye C5 vil
være klar for handelen utpå våren.

Den internasjonale juryen som kårer “Car of
the Year” og består av 58 spesialister fra 22
Europeiske land, har kåret Fiat 500 til “Car of
the Year 2008” med 385 stemmer. Den vant
med 60 stemmer foran Mazda2 (325 stemmer)
og Ford Mondeo (202).
I tillegg til å vinne “Car of the Year 2008”, oppnådde
småbilen å få stemmer fra alle medlemmene i juryen. 57
av 58 jurymedlemmer hadde den på sin liste over de 7
modellene som kvalifiserte seg til siste finalerunde og
hele 33 hadde den som sin favoritt. Dette er 2. gang
en modell i A-segmentet har vunnet den mest prestisjefylte prisen innen verdens bilindustri Den første var
Fiat Panda i 2004. I det hele tatt har den italienske
bilprodusenten hele 12 ganger siden 1967.

Audi A3 Cabriolet:

Forsmak på våren

Allerede før vintersolverv begynner Audi å
friste med hva vi har i vente når en ny vår når
oss. Da kommer Audi A3 Cabriolet.
Betegnelser som sportlighet og krefter kombineres her
med lavt forbruk og gunstig miljøprofil. Audi A3 i kabrioletutgave blir en bil med kompakte ytre mål, innvendig
fleksibilitet, sportslighet og høyt utstyrsnivå, blir det
foreløpig opplyst. Bilen vil ha et stofftak som kan
åpnes eller lukkes på kun ni sekunder i opptil 30 km/t.
Bakseteryggene kan slås ned og øke bagasjeplassen,
også når bilen kjører uten tak. Ved lanseringen tilbys
den nye A3-cabrioleten med fire ulike motoralternativer,
to bensin- og to dieselmotorer. Alle alternativene er
utstyrt med turboladning og direkteinnsprøyting og
samtlige motorversjoner skal ha lavt drivstofforbruk.
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TH!NK city:

Produksjonen i gang

Den norske elbilen THINK viste seg også frem på Lillestrøm. Ved siden av all verdens globale bilprodusenter
stilte THINK opp med sin nye modell. Nå begynner masseproduksjonen!
Produksjonen på THINK-fabrikken i Aurskog i gang. Den 28. november
rullet den første serieproduserte THINK city ut fra fabrikken. Det er i
henhold til tidsplan, og produksjonen er dermed i rute. Etter grundig
testing og utprøving på norsk vinterføre vil TH!NK city komme på veien
i løpet av første halvår 2008.
Det er med andre ord full sving på fabrikken på Aurskog. Prosjektet
har flyttet seg fra å produsere prototypebiler til fullverdige produksjonsbiler. Bilene som nå produseres skal først og fremt benyttes til
kvalitetssikring. Fabrikken på Aurskog vil i løpet av 2008 komme opp
i full produksjonskapasitet. Fabrikken er bygget for å kunne produsere
3500 biler i året, og 7000 dersom man kjører to skift.

Subaru Justy F:

På norske veier

Den nye Subaru Justy F er nå kommet og ruller ut på
norske veier. Blant Subarus modeller med firehjulsdrift er
dette en småbil med forhjulsdrift. Derfor betegnelsen F.
Subaru vil at bilen skal tilby praktiske løsninger og god plass innenfor
rammene av ytre mål på bare 3,61 meter lengde, 1,55 meter høyde og
en bredde på 1,67 meter. Ikke minst legges det vekt på at baksetet
skal tilby romslighet. Motoren yter 70 HK (DIN) og er på 998 ccm.
Blokk og topp er av aluminium, og har doble overliggende kamaksler
og variable ventiltider.
Bensinforbruket på kombinert kjøring skal være 0,5 liter/mil, og
på landevei 0,44. liter pr. mil. CO2-utslippet er nede i 118 gram/km.
Nye Justy F en kort bil, og ved siden av at den lette bilen reagerer
raskt på kreftene fra motoren er at den som bybil også er lettparkert.
Førersetet har høydejustering og gir godt utsyn. Bakseteryggen
kan felles ned helt eller delvis (60/40) og med nedfelt baksete er
bagasjeplassen 630 liter dit det er lett adkomst gjennom den store
bakluken, med lav lasteterskel. Prisen for Subaru Just F begynner på
149 900 kroner.

Hyundai Sonata:

Ansiktsløftning til våren
Hyundai Sonata ble nylig vist i ny og oppgradert versjon i Korea.
Bilen har fått en justering av hele fronten, samt en oppdatering av
føremiljøet. Nye Sonata vil leveres med det samme motor utvalget som
i dag, en 2, 0 bensin og en 2,0 diesel. Sist nevnte kan også leveres
med automat.
- Sonata er en trofast modell som ofte blir benyttet som taxi, og det
sier noe om kvaliteten”, sier PR-sjef Stian Thrane i Hyundai Motor
Norway. Hyundai Sonata med facelift er ventet til Norge i april/mai.
M OTO R F Ø R E R E N | 6 | 2 0 0 7
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CARAVAN

Vintercamping på norsk

Av: Bjarne Eikefjord

Solhvite vidder, ski og snø.
Vinteren innbyr til skiturer og
hytteliv. Men caravanistene er
med, selv i mange kuldegrader.
God isolasjon og varmekilder
sørger for at moderne vogner
holder varmen innendørs.
Campingliv vinterstid betyr som regel å
komme til en ferdigoppvarmet campingvogn,
solid oppstilt på dertil egnet plass med
spikertelt og alle fasiliteter tilrettelagt et
halvår i forveien. Men det er ingen ting i
veien for å hekte vogna på bilen og ta landeveien fatt selv når temperaturen kryper godt
under frysepunktet. Bruk campingvogna for
å utforske vinterlandet, gjerne med utgangspunkt for noen aktive skidager.

Store muligheter

Mulighetene er mange, og vi bestemte oss
for å prøve skilivets gleder i Trysil. Her finner
man et eksempel på campingmuligheter
nærmest rett ved siden av heisanleggene.
Løypenettet i Trysil er kort og godt fantastisk
både for bortoverski og nedoverski. Et godt
utbygd heisnettverk tar deg med til alle deler
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Campingliv blomstrer selv når kuldegradene siger på.
Gode isolasjon og gode varmeanlegg sørger for kosen innendørs.

av selve Trysilfjellet som er stripet av alle
alpinløypene. Bare et par kilometer ovenfor
campingplassen ligger mil etter mil med
langrennsløyper på nesten flate vidder. Selv
med uvanlig grønn vinter i Oslo-området, er
det her godt med snø, rene silkeføret. Det
hele i underkant av tre timers kjøring fra
hovedstaden.

Fine forhold

Trysil Camping er en positiv overraskelse på
tross av forholdsvis høy døgnpris i sesongen.
Oppstillingsplassene er godt merket og
planert så det er bare å rygge vogna på plass
og slippe ned støttebeina. Etter tilkobling av
elektrisitet og fellesantenne, er så alt klart
til skiopplevelsene. Skiheisene starter nesten
inne i selve campingområdet. Dermed kan
man praktisk talt spenne på seg skiene utenfor vogndøra og labbe til skogs. Enten man
går på langrennski eller alpinski, kommer
man tilbake til plassområdet i godt merkede
løyper.
Sanitæranleggene er store, flislagte
og godt oppvarmet. Med servicehus inneholdende toaletter, bad, vaskerom m.v. er
kapasiteten tilstrekkelig til at det ikke blir
køer på badet om morgenen. 19 kanaler
på TV-nettet gjør at det ikke bør være noe
problem med å få kveldstiden til å gå. Et par
kilometer lenger ned ligger Trysil sentrum

med butikksentra, en bensinstasjon og et par
hoteller, som byr på muligheter for natteliv.

Godt og varmt

Og så var det campinglivet da. Inne i vogna er
det lunt og varmt selv når kuldegradene kommer krypende utover natta. Med både elektrisk
og gassdrevet kamin blir det rene sommerstemningen inne i vogna, selv når vintersnoen
hyler rundt hjørnene og frostrosene blomstrer

De fleste fastliggende campingvogner har såkalte
”spikertelt”, gjerne isolert og oppvarmet.

på vinduene. En moderne vogn kan brukes like
godt vinterstid som om sommeren.
Men et par tips: Bruk gassflaske av metall
når det blir kaldt. Komposittflasker greier
ikke å gi fra seg nok gass; trykket og dermed
varmeutviklingen blir dårlig. For vogner hvor
avløpsrørene er lagt under gulvet i vogna, må
vinkelrørene kobles fra det direkte avløpet ut
av gulvet, ellers fryser det tett.

MOTOR

Formel 1-VM:

Gratulerer, Kimi!

Av H-E Hansen

Etter en av Formel 1-historiens mest forrykende og spennende sesonger, ble finnen Kimi Räikkönen
verdensmester. Det er sjelden at utfallet av et VM er åpent helt til siste løp. Enda sjeldnere er det at
det ikke bare er snakk om to kandidater til tittelen, men tre: Lewis Hamilton, Fernando Alonso og
Räikkönen. Det minst sannsynlige utfallet var at finnen skulle ta tittelen…
Det var velfortjent at Räikkönen endelig gikk
til topps etter at han har vært en av toppførerne i Grand Prix-sporten i syv år. Han er
den tredje verdensmesteren fra Finland.
Sammen med Keke Rosberg (1982) og Mika
Häkkinen (1998 og 1999) gjør han vårt naboland til en av motorsporthistoriens stormakter.

Oppdaget i Østfold

Som så mange andre bilsportmestere begynte
Kimi Räikkönen karrieren i go kart. Han var
bare 3 år gammel første gang han kjørte og

han var go kart-mester i skoletiden. Det var
under et nordisk mesterskap på Våler-banen i
Østfold at Harald Huysman i 1999 la merke til
den uhyre talentfulle tenåringen. Norges egne,
internasjonale motormester Huysman hadde
allerede lagt merke til Jenson Button, og var i
ferd med å bygge den britiske unggutten mot
en Formel 1-karriere. Han hadde dessverre ikke
kapasitet til å følge opp enda et stjerneskudd
på den krevende karrierestigen, men tipset en
kompanjong. Dermed var lykken gjort. Snart
fikk han muligheten til å begynne å kjøre

Ismannen. Räkkönnen er en iskal racerfører og fremstår som en mann av få ord.
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ordentlige racerbiler i lavere Formel-klasser.
Selv de største stjernene har måttet slite
seg frem ved å vinne mesterskap sesong
for sesong oppover rangstigen i de lavere
mesterskapene før de blir oppdaget og kanskje
får sjansen på Grand Prix-nivå i Formel 1.
Slik gikk det ikke for Räikkönen. Han hadde
bare 20 billøp på merittlisten i aspirantklassene etter go kart da han fikk mulighet til å
prøvekjøre i en Formel 1-bil. Han overbeviste
stort og fikk kjøre for det relativt lille Formel
1-teamet Sauber i 2001-sesongen. ResulMange trodde det skulle bli en duell mellom Räikkönnen
og Alonso i VM…

MOTOR

tatene var også nå over all forventning, for
allerede i debutløpet klarte han å komme på
poengplass!

Etterfølgeren

Fra det relativt beskjedne Sauber-teamet fikk
Räikkönen en gylden sjanse i 2002-sesongen.
Da landsmannen Mika Häkkinen skulle gi seg
etter å ha blitt verdensmester to ganger i
McLaren-teamet, ble det en ledig plass i dette
storteamet. Nå fikk den unge føreren vist enda
mer av hva han dugde til. Han holdt til og
med på å vinne det franske Grand Prix, der
han ledet helt frem til siste runde, men skled
på en oljeflekk og ble henvist til en andreplass. Totalt ble det en sjetteplass i
mesterskapet. Han tok også tre tredjeplasser
og totalt en sjetteplass i VM.
Nå var Räikkönen virkelig i støtet inn i
2003-sesongen. Ganske tidlig på året kjørte
han til seier i Malaysia på en respektløs måte
overfor Schumacher. Den regjerende verdensmesteren havnet utenfor banen, mens
unggutten fra Finland tålte det store presset.
Dermed ble han tidenes nest yngste Grand
Prix-vinner. Den yngste var selveste Bruce
McLaren, grunnleggeren av nettopp det
teamet finnen kjørte for, som var 22 år gammel da han triumferte i en Cooper-Climax i
USA i 1959.
- Det var lett, sa han selv.
Selvtillit er avgjørende i verdens raskeste
sport, og Räikkönen ha fått tilnavnet Ismannen. Han er uhyre konsentrert både i bilen og
utenfor, stillfaren og uten store fakter. Finner
er generelt ikke kjent for å fare med unødvendig prat, men Kimi Räikkönen får de fleste
til å virke som skravlebøtter.

Nesten mester

Kimi Räikkönen ble betraktet som en av de
aller raskeste - kanskje den raskeste i feltet.
Nå var han plutselig den fremste utfordreren
til Michael Schumacher i VM i 2003. Etter den
første tredjedelen av sesongen ledet han.
Han fulgte opp seieren i Malaysia med å
vinne i Brasil like etter, men i et kaotisk felt
på slutten av løpet ble han fradømt en seier
og henvist til andreplassen. Hvis ikke kunne
han meget mulig ha blitt verdensmester! For
selv om han ikke vant flere løp dette året,
kjørte han inn til en rekke på syv andreplasser
og flere andre topplasseringer, som gjorde at
han truet Michael Schumacher i kampen om

tittelen til siste slutt. Etter 16 løp var finnen
bare to poeng bak den tyske mesteren i sin
tredje Formel 1-sesong.
Dermed var det enorme forventninger til
hva Räikkönen skulle prestere i 2004. Resultatene ble dårlige. Han brøt åtte av de 18
Grand Prix-løpene. Riktignok fikk han en løpsseier, men i VM ble det bare en syvendeplass.
I 2005 var ham imidlertid med og sloss om
totalseieren i VM. Denne gangen sto kampen
mot Fernando Alonso. Räikkönen begynte
sesongen ganske dårlig, men kom etter hvert
i gang med en imponerende rekke med syv
seire. Dette var likevel ikke nok mot Alonso,
som noterte seg for like mange seiere i tillegg
til flere andre gode plasseringer. Finnen endte
atter en gang på andreplass.

Store forventninger

2006 ble på en måte en ny mellomsesong for
Kimi Räikkönen. Dette ble et nytt år med en
bil som ofte sviktet ham, slik at VM ble et
oppgjør som Alonso avgjorde til sin favør i
konkurranse med Schumacher. Og nå la
Schumacher opp. Plassen som førstefører hos
Ferrari var ledig. Det hadde lenge blitt spekulert i hvem som skulle overta Grand Prixsportens mest attraktive sete, og de fleste
trodde - ganske riktig – at finnen ville være
mannen som ble valgt.
Men denne jobben hos Ferrari ga ikke bare
tilgang til store ressurser og vinnermuligheter.
Det var et stort forventningspress. Han hadde
nå kjørt 19 løp uten å vinne. Kunne han innfri
som arvtakeren til Schumacher? Räikkönen
vant åpningsløpet, men deretter måtte han
ikke bare kjempe mot Alonso og Hamilton,
for også stallkameraten Felipe Massa i Ferrari
vant flere løp og la seg foran finnen i VMsammendraget. Etterhvert kom likevel finnen i
siget, men var det for sent? Han hadde vunnet
fem løp da sesongavslutningen sto for tur.
Han lå på tredjeplass i VM og alles øyne var
rettet mot oppgjøret, som var forventet å stå
mellom Hamilton og Alonso.
For å bli mester måtte finnen vinne
avslutningsløpet i Brasil, samtidig som Alonso
ikke måtte bli bedre enn nummer tre og
Hamilton ikke bedre enn nummer seks. At en
av konkurrente kunne havne på svake plasseringer var nok kanskje mulig, men at begge
to skulle gjøre det ualminnelig svakt samtidig,
virket helt umulig. Men slik gikk det!

…men så kom Hamilton og skapte ekstra spenning om utfallet.

Kimi Matias Räikkönen
Født: 17. oktober 1979 i Esbo, Finland
Bosted: Wollerau i Sveits
Verdensmester:
2007
Formel 1-debut:
2001
Kjøre Grand Prix-løp: 121
Seiere:
15
Pallplasseringer:
48
Pole positions:
14
Raskeste runder:
25

Räikkönnen er i senter for et stort teamarbeid hos Ferrari.

Ferrarisjef Jean Todt har funnet en ny mester å feire.
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RALLY-VM

Et minnerikt år

VM-sesongen i rally 2007 ble
noe for seg selv. Vi vil huske
kampen som fra første stund
sto mellom Sébastien Loeb og
Marcus Grönholm. Den endte
med at bare en håndfull poeng
skilte dem i sammendraget.
Og selvsagt vil vi huske
sesongen da Norge kom på
VM-kartet med sitt aller første
Rally Norway!

Av H-E Hansen

Kort fortalt utviklet sesongen som følger:
Loeb, Grönholm, Hirvonen, Loeb, Loeb,
Loeb, Grönholm, Grönholm, Grönholm, Loeb,
Grönholm, Loeb, Loeb og Hirvonen. Slik var
seirene fordelt i 15 av sesongens 16 løp frem
mot avslutningsrallyet.

ledet Loeb en stund, før Grönholm igjen tok
føringen og på det meste ledet med 13 poeng.
Så skrumpet også dette inn, og på grunn av
to ulykksalig dårlige løp for Grönholm mot
slutten, ledet Loeb med bare seks poeng da
siste løp sto for tur i Wales.

Siste sjanse

Hårfint foran

Det ga så langt syv seiere til franske Sébastien
Loeb i Citrroën C4 WRC og fem seiere til
finnen Marcus Grönholm i Ford Focus WRC.
Takket være andre gode plasseringer hadde
imidlertid Grönholm hatt ledelsen i VMsammendraget den første fasen. Deretter

Fortsatt skulle det ikke mer enn en avkjøring
til for at Loeb skulle tape VM hvis Grönholm
vant eller kom på andreplass. Finnen hadde
intet å tape på å satse alt for å bli verdensmester for tredje gang i karrierens siste konkurranse. Grönholms teamkamerat hos Ford,

Mikko Hirvonen, tok ledelsen foran Grönholm,
med Loeb noen sekunder bak. Etappe for
etappe holdt posisjonene seg. Selv om det så
ut som om alt var under kontroll, kunne jo
Loeb bli utsatt for noe uventet. Men nervøs?
- Nei, ikke i det hele tatt, bedyret han.
Mon tro det. For da det ikke skjedde noen
endringer inn til mål var han tydelig lettet:
- Dette var en tøff VM-tittel å endelig håve
inn etter en sesong der det har blitt kjempet
løp for løp om å vinne poengsammendraget.
En spesiell tittel siden jeg slo Marcus med
bare fire poeng og ikke 40…
- Jeg gjorde en feil i det forrige løpet der jeg

Rally-VM kjøres i 16 forskjellige land. Sporten er meget populær. Det samme er Petter Solberg og hans Subaru Men Petter har hatt mye å tenke på i en sesong som
Impreza WRC.
ikke gikk som forventet.
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RALLY-VM

Loeb behersker alle rallysportens forhold med sin
Citroën C4 WRC; asfalt, snø og grus.

kjørte ut. Dette kostet meg mesterskapet.
Men hva kan jeg gjøre?, sa Grönholm etter
løpet.
- Uansett er jeg fornøyd med karrieren min!
Og det har den populære finnen god grunn
til. I løpet av en karriere som begynte i
rally-VM i 1989 har han vunnet 30 løp og 2
VM-titler.
Loeb på sin side rykker ytterligere opp
som tidenes mestvinnende med 36 løpsseiere,
og han tangerer Tommi Mäkinens rekord med
fire strake mesterskap.
Selv om interessen mest har vært rettet
mot kampen mellom Loeb og Grönholm, må
man ikke glemme nummer tre i VM; Mikko
Hirvonen i Ford Focus. Det var han som gikk
til topps i snødrevet under Rally Norway, og
han har bidratt til at Ford vant merkesmesterskapet foran Citroën og Subaru.

Norsk innsats

Norge har to deltakere i VM. To brødre fra
Spydeberg. Den ene har kjempet tappert i
motgang, den andre har seilt i medvind. For
Petter Solberg hadde ønsket seg så mye mer
ut av sesongen enn å få en andreplass som
besteplassering, og å ende på femteplass i
VM med 47 poeng. Petter føler nok at han
har så mye mer å hente i sin Subaru Impreza,
men han har lidd under en del tekniske
problemer. Henning på sin side ser ut til
å synes at han har hatt en sesong over all
forventning i sin Ford Focus. Allerede under
Rally Norway satte han hele hjemmebanen på hodet med imponerende kjøring og
begeistringen over å komme på tredjeplass
og faktisk lede på Petter i VM-sammendraget.
Henning har virkelig gjort seg bemerket med
syv poengplasseringer i sesongens 16 løp, og
han endte til slutt med 34 poeng på plassen
bak broren.

Fra turnsporten

Verdensmester Loeb er virkelig stor sportsmann, som egentlig hadde tatt mål av seg
til å bli topputøver i en annen gren. Allerede
som 3-åring begynte han med turn og var aktiv i tolv år. Han drev det langt og ble landsdelsmester i Alsace fire ganger og havnet helt
oppe på femteplass i det franske mesterHenning Solberg har imidlertid tatt steget inn i
toppsjiktet, og virker strålende fornøyd.

skapet. Men så grep interessen for motorsport
og rally ham for alvor. Han debuterte ikke i
rally før han var 21 år gammel. Da begynte
han å kjøre i en ungdomsklasse. I 1998 tok
han sin første seier i den franske serien for
Citroën Saxo, og allerede året etter vant han
hele serien. Han var fortsatt amatør, men imponerteobservatørersåvelsommedkonkurrenter med sitt store talent. Direktør for Citroën
Sport, Guy Fréquelin var blant dem som
fulgte godt med på Loebs prestasjoner over
flere år. Sportsdirektøren bisto Loeb på veien
til å bli juniorverdensmester i rally i 2001, før
veien inn i det virkelige WRC ble åpnet.
2002 i en Citroën Xsara ble Loebs treningssesong i verdensmesterskapet i rally, og
han deltok på kun sju løp. Likevel vant han
allikevel et løp allerede nå. Det var ingen
tvil om at man her hadde å gjøre med en
mesterfører. Den første komplette sesong i
verdensmesterskapet i rally i 2003 ble det
virkelige gjennombruddet for Loeb. Han vant
tre løp, men tapte verdensmestertittelen med
ett fattig poeng. Det var Petter Solberg som
hadde slått ham!

Franskmannen er allerede tidenes mestvinnende fører.
Neste år fortsetter han bragdene.

Mestrer alt

Opprinnelig var Loeb ansett som spesialist
på asfaltrally. Etter hvert viste han nå at han
også behersket grusløp og til og med snø. I
2004 vant han verdensmesterskapet suverent
med seks seiere og en lang rekke andre
topplasseringer. Han gjentok suksessen i
2005 ved å vinne 10 løp og dermed sette rekord med flest antall seiere på en sesong. Til
tross for to VM-titler på rad, droppet Citroën
sin VM-satsing i 2006, men med private
sponsorer og fortsatt støtte fra fabrikken,
fortsatte Loeb å vinne. Fortsatt var han nærmest uovervinnelig. Men så skjedde ulykken!
Ikke i store hastigheter i rallyløypa. Nei, han
gikk over ende på en sykkel og brakk armen
i nærheten av huset sitt i Sveits. Han måtte
stå over alle de fire siste løpene av sesongen.
Men selv om det var en teoretisk sjanse for at
Marcus Grönholm kunne ha samlet nok poeng
i sluttfasen til å slå ham, klarte ikke finnen
å hamle opp med Loeb. Franskmannen tok
sin tredje tittel på rad! Og den fjerde kom
altså i år.
Tredjeplassen og en plass på pallen i Rally Norway
var et høydepunkt i sesongen hans.

Grönholm tapte tittelen på målstreken, men går likevel
inn i pensjonisttilværelsen med to titler.

Grönholm og Kirvonen skaffet Ford merkes-VM.
Tilsammen vant de åtte løp med Ford Focus.
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Norsk bilsport:

Mange unge talenter
Den norske bilsportsesongen er over. Etter et
år med rundt 400 løp og tusenvis av deltakere i
konkurranser over hele registeret, fra helproffe
NM-runder i rally og spesialbiler på asfaltbaner
til rimeligere, lokale konkurranser i bilcross
og offroad. Her har det vært noe for enhver,
enten du har sittet bak rattet eller på
tilskuerplass.

Av H-E Hansen/Knut Arild Lotterud

Sesongavslutningen ble som vanlig markert
med en stor premiegalla i regi av Norges
Bilsportforbund (NBF), der MA er en av organisasjonene som står bak. I det utrolige mangfoldet av bilsport som finnes her til lands,
kan vi nevne noen av dem som har gjort seg
bemerket.

stor, og allerede i en alder av 20 år har Mads
Østberg levert resultater det står stor respekt
av. Det skal bli svært interessant å følge ham
i fremtiden, sa Roar Forgaard, president i
Norges Bilsportforbund, under premieutdelingen.

2. plass i det åpne sveitsiske mesterskapet.
Premien med en total verdi på 250.000 kroner
omfatter en rekke støtteordninger for bruk i
den videre satsningen i karrieren.

Ny generasjon

Mads Østberg fra KNA Varna ble av NBF kåret
til ”Årets Bilsportsutøver”. 20-åringen ble
suveren vinner av rally-NMs toppklasse. I sin
andre sesong i WRC-klassen har han vært helt
suveren i NM med sin Subaru Impreza WRC.
Med seier i samtlige syv NM-runder, på snø,
is, grus og asfalt var sølvvinneren fra 2006
en verdig mester i årets sesong. I tillegg ble
Mads Østberg tidenes yngste poengplukker i
en VM-runde da han kjørte inn til 8. plass i
årets Rally Finland i konkurranse med verdens
beste førere og fabrikkslag.
- Rally har blitt norsk bilsports paradegren.
Tilveksten bak Petter og Henning Solberg er

Norges Bilsportforbund har i år startet et
utviklingsprogram for unge, norske, fremtidige
stjerner, noe som også innebærer kåring av
årets bilsportstalent. MA er en av organisasjonene som støtter prosjektet. Fem finalister
var valgt ut til å konkurrere om den gjeve tittelen, og hele 250 000 kroner. Finalen foregikk
på Rudskogen Motorsenter i Østfold tidligere i
høst, der det ble en krevende konkurranse med
både bilkjøring og testing av den fysiske formen. Samtidig måtte finalistene vise juryen at
de kan opptre foran media. Endelig vinner ble
Pål Varhaug (16) fra NAF Motorsport Gjesdal.
Varhaug har i år kjørt Formel Renault 2.0 for
et Sveits-basert team, og endte på en sterk

Rallyføreren Eyvind Brynildsen (19) fra Moss,
sønn av den kjente MA-føreren Per Erik
Brynildsen, ble tildelt 50.000 kroner fra Greta
Molanders Fond. Fondet har fått navn etter
den fargerike personligheten og rallyføreren
Greta Molander, og tildeles hvert år en ung
fremgangsrik rallyfører. Eyvind tok i år NM-sølv
i gruppe N med sin Mitsubishi Lancer, bare
to poeng bak vinneren Martin Stenshorne. I
tillegg kjørte han inn til en sterk 4. plass i
gruppe N under årets svenske VM-runde.
- Det er fortsatt stor fremgang både i antall
deltagere og kvalitet i norsk rally, og Eyvind
Brynildsen er en av våre aller mest spennende
førere. Flere prøver seg også internasjonalt
med hell, blant dem Brynildsen, sa Roar
Forgaard.

Roar Forgaard, president i Norges Bilsportforbund, overrakte hedersprisen til Mads Østberg.

Pål Varhaug fikk den gjeve prisen av bilentusiasten Eldar Vågan.

Eivind Brynildsen fikk også heder og et nyttig
tilskudd til budsjettet videre i karrieren.

Årets Bilsportsutøver
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Kollektivtransport:

I en tid der klimaspørsmål, CO2 og stadig tettere
biltrafikk i byene står høyt på dagsordenen i den
offentlige debatten, har Statens vegvesen fått
utarbeidet en rapport om kollektivtransporten
i de store byene i Norge. Målet er økt kollektivbruk. Utfordringene er mange.

Av H-E Hansen

Utfordringer, muligheter og l
Hovedkonklusjonen om at det må et godt tilbud
til for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt i stedet for å kjøre egen bil kommer neppe
som noen overraskelse. Men bak enkelt formulerte resultater, ligger et stort og interessant
forskningsmaterial. Rapporten ”Kollektivtransport – Utfordringer, muligheter og løsninger for
byområder” kommer med en rekke hovedfunn
som bekrefter at et bedre tilbud er viktigere enn
lavere billettakster, at langsiktige og stabile

Rapporten ble overlevert til samferdselsminister
Liv Signe Navarsete av byutbyggingsdirektør
Lars Aksnes i Statens Vegvesen.

rammer er en forutsetning for suksess, at det
er grunnlag for 20-40 % flere passasjerer uten
økte tilskudd, at kollektiv-satsingen har snudd
en negativ trend og at billettprisene faktisk har
blitt relativt sett lavere etter hvert.
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Økt bilbruk

Kollektivtransporten har alltid stått sentralt
på den politiske dagsorden når transportpolitikken i de norske byområdene diskuteres.
Det virker som om det er stor enighet om at
kollektivtransporten må styrkes, hvis målene
for klimautslipp, framkommelighet og et levende bysentrum skal nås, sies det i forordet.
Rapporten ser nærmere på hvilke tiltak som
må gjennomføres for at kollektivtransporten
skal spille en mer sentral rolle i transportpolitikken.
Vi reiser stadig mer og bilbruken fortsetter
å øke, ifølge rapporten. I 2005 hadde 87 %
av den voksne befolkningen førerkort. Dette
er en økning på 10 % fra 1992. Til sammen
bruker befolkningen i gjennomsnitt 11 minutter
lengre tid pr dag på å reise i 2005 enn i 1992.
Dette skyldes både at det foretas noen flere
reiser enn før, og at reisetiden pr reise har
økt. Folk reiser lengre enn før, ca 5 km lengre
i 2006 enn i 1992. Denne økningen skyldes i
første rekke økt bilbruk.
Og selv om vi nordmenn ynder å klage på
drivstoffprisene, mener forskerne at de kan
vise at vi relativt sett nesten betaler minst i
hele Europa. De har tatt for seg en bensinpris
på 12 kroner/liter i Norge, og sammenlignet
med andre europeiske land ved å korrigere
for inntekt og kjøpekraften for innbyggerne i
landene. Det viser seg at det bare er i Irland
at man betaler relativt sett mindre (tilsvarende 11 kr/liter), mens bensinprisen i Polen
er slik at den ville tilsvare 31 kroner/liter!

Tilbud fremfor pris

Likevel har det også vært en positiv utvikling
for kollektivtransporten i de seneste årene.
- Dette må ikke bli noen sovepute. Et mer
kundeorientert tilbud er en av veiene å gå. Det
er ikke pris, men hyppige avganger og et mer
pålitelig tilbud, som er suksessfaktorer for å få
flere trafikanter. Dette kan gjøres ved effektivisering av rutenettet med flere knutepunkter og
færre hovedlinjer eller en takstfinansiering av et
bedre tilbud, sier Bård Norheim og Alberte Ruud
fra Urbanet Analyse, som har skrevet rapporten.
- I de fleste byer er det et potensial for å få
dette til. Erfaringene fra Stavanger og Sandnes
er et godt eksempel med at det er registrert
rundt 20 % passasjerøkning etter omlegging av
rutetilbudet. Det er også mulig å takstfinansiere
et bedre tilbud innenfor dagens tilskuddramme,
som totalt sett gir 13 % flere passasjerer. Men
dette krever vilje og mot til å prioritere kollektivtrafikken, sier de to forskerne.
Analysene viser at mange norske byer sliter
med dårlig tilrettelegging av kollektivtransporten. Man kan få så mye som 20 til 40 % flere
passasjerer uten økte tilskudd ved å sørge for
en bedre tilrettelegging gjennom økt fortetning
i nærings- og boliglokaliseringen, færre parkeringsplasser i sentrum, økte kostnader med å
bruke bilen.
- I stor skala er køprising i Stockholm og
London gode eksempler på en slik kombinert satsing. I mindre skala er satsing på økt
frekvens for trikken i Oslo et annet godt
eksempel. Også ved å prioritere fremkommeligheten for kollektivtransporten kan man få økt
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løsninger

I det store materialet
finnes bl.a. en figur som
viser antallet kollektivreiser pr. innbygger i
byene som var med i
undersøkelsen.

frekvens og flere passasjerer uten at kostnadene øker. En hastighetsøkning for kollektivtransporten på 20 % vil i seg selv gi 5-10 % flere
passasjerer, hevdes det i rapporten. Rapporten omhandler et bredt
spekter av emner fra overordnete samfunnstemaer som byplanlegging og boligmønstre, til et mer dagligdags nivå, der billettakster,
bensinpriser og enkeltmenneskers transportbehov og preferanser
behandles.

Viktig i dagliglivet

Målsettingen er ikke å få folk til å slutte å bruke bil, men å legge
til rette for en fornuftig bilbruk og utvikle kollektivtilbudet, der
den har sine konkurransefortrinn. Rapporten slår fast at kollektivtransporten spiller en viktig rolle for folks dagligliv, ikke bare for
dem som reiser kollektivt jevnlig, men også som en forutsetning for
et velfungerende bysamfunn. En videreutvikling av kollektivtilbudet
vil ha betydning for hvordan norske byer vil se ut i fremtiden. Selv
om bilen er, og fortsatt vil være, det dominerende transportmidlet
i alle norske byer, er spørsmålet hvilken rolle kollektivtransporten
kan spille både i rushtiden og for dem som ikke har mulighet til å
benytte bil. Det er et innfløkt bilde av sammenhenger mellom mål,
utfordringer og mulige løsninger som tegnes.
Grunnlaget for rapporten er en omfattende gjennomgang av
norsk og internasjonal forskning på kollektivtransportområdet de
siste 15-20 årene. Målsettingen har vært å lage en popularisert
rapport basert på disse rapportene som kan leses av både fagfolk,
politikere og andre interesserte.
- I tillegg vil den bli sentral i undervisningssammenheng på
høyskole- og universitetsnivå, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes
i Statens vegvesen.
Rapporten finnes i to trykte versjoner; den fullstendige boken
og en mer kortfattet utgave. I tillegg er det utgitt en artikkelsamling basert på hovedtemaene i rapporten. Her kan man for
eksempel finne en artikkel av polfareren Børge Ousland om
klimaproblematikk, samt innlegg om forskjellige sider ved å gjøre
kollektivreiser mer attraktive.
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Klimaveien:

Samfunnsdugnad med MA
I november
ble Klimaveien
lansert av en
rekke organisasjoner, blant
annet MA. De totalt 16 organisasjoner tilknyttet veitransport og
miljøarbeid står sammen i en
samfunnsdugnad for å redusere
CO2-utslippene fra veitrafikken.
Kampanjen har definert åtte
veier til et bedre klima. Det handler blant annet om økokjøring,
styrke kollektivtrafikken og
bedre samspillet mellom ulike
transportformer. Erklæringen av
at Klimaveien ble åpnet foregikk
i Samferdselsdepartementet.
Av H-E Hansen

Målsetningen

Klimaveien skal være en samfunnsdugnad
hvor målet er å redusere CO2-utslippene fra

16 ledende organisasjoner innen norsk veitransport og miljøarbeid står bak klimaveien og samferdselsdepartementet er en god samarbeidspartner.

veitrafikken med 1 million tonn, tilsvarende
10 prosent innen utgangen av 2009. 16 organisasjoner fra bilbransjen, transportsektoren
og norsk miljøarbeid deltar. Kampanjen skal
mobilisere alle trafikanter til å redusere CO2utslipp fra veitrafikken. Klimaveien fokuserer
på åtte veier til et bedre klima og lanserer
konkrete tiltak slik at alle som kjører på veien
kan bidra.
- Vi tar ansvar og skal bidra med kunnskap
og holdninger. Målet er at alle trafikanter og
kjøretøy som ferdes på norske veier, reduserer
sine CO2-utslipp. Det gledelige er at vi har
klart å samle så mange aktører til en felles
innsats for å oppnå et viktig felles mål, sier
Finn Tandberg, leder for Klimaveien.

Direktør Terje Tørring skrev under stiftelseserklæringen på vegne av MA.
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Veitrafikken står for 22 prosent av
CO2-utslippet i Norge. Transportsektoren er
også en av de sektorene hvor økningen av
CO2-utslippet har vært størst. Kampanjen
er et resultat av medlemmenes ønske om å
redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. De
samlede utslippene fra norsk veitransport lå i
følge SSB på 9,6 millioner tonn CO2 i 2005. Av
Norges totale utslipp på 43,1 millioner tonn
utgjorde dermed utslippene fra veitransport i
overkant av 22 prosent. Siden 1991 har utslippene av klimagasser totalt økt med 13 prosent
i Fastlands-Norge. Økningen i veitrafikk er
hovedårsaken til utslippsveksten utenom oljeog gassektoren.

Prosjektet Klimaveien har gitt ut informasjonsmateriell med nyttige tips
om å redusere CO2-utslippet.

TRAFIKK

A på laget
Spar penger også

Klimaveien fokuserer på åtte veier for å
redusere CO2-utslippet i veitrafikken.
- Økokjøring er et eksempel på at den enkelte
fører kan redusere CO2-utslippet fra sin bil,
buss eller lastebil med 10 - 20 prosent på et
blunk. Det handler om å bygge kunnskap, sier
Tandberg. Organisasjonene vil blant annet jobbe for lavere utslipp fra hvert enkelt kjøretøy,
styrket kollektivtrafikk, bedre samspill mellom
ulike transportformer og at trafikanter velger
bussen fremfor bilen oftere enn i dag.
- At så mange organisasjoner nå bidrar i en
bred kampanje vil være et viktig bidrag i
arbeidet med å redusere CO2-utslipp fra veisektoren. Dette er i tråd med regjeringens
politikk om at hver enkelt sektor skal redusere
sine klimautslipp, og bygger opp under de
tiltak og initiativ som regjeringen allerede
har tatt. Dersom vi skal nå de offensive og
nødvendige målsetningene om reduserte
klimautslipp, trenger vi konkrete tiltak fra
myndighetenes side, men også samfunnsdugnader som Klimaveien, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Kampanjen vil bidra med informasjon og
opplæring slik at både befolkningen og andre
samfunnsaktører har de kunnskaper som trengs
for sammen å kunne arbeide for reduserte
CO2-utslipp fra veitrafikken gjennom effektive grep. Den enkelte bilist skal bli klar over
at miljøvennlig kjøring ved siden av å bety
mindre forbruk og lavere utslipp, også faktisk
betyr en innsparing i forhold til drivstoffregningen!

Åtte råd på
Klimaveien
Alle trafikanter kan gjennom enkle grep
redusere sitt CO2-utslipp. Det handler
om (A) kjørestil, (B) vedlikehold og
ekstrautstyr, og (C) Valg av kjøretøy og
drivstoff. Det fine er at ved å redusere
ditt CO2-utslipp får du også en økonomisk
gevinst. Klimaveien har gitt ut heftet
Økonomikjøringens ABC – som også er å
finne på nettsidene til kampanjen – der det
gis enkle tips om hvordan hver enkelt bilist
kan redusere sine CO2-utslipp med 10 - 20
prosent.
Klimaveiens 8 fokusområder for reduserte
klimautslipp er:
1. Mer miljøvennlig kjøring (økokjøring)
En mer effektiv kjørestil kan redusere den
enkelte trafikants drivstofforbruk og CO2utslipp med 10-20 %.
2. Miljøoptimalisere kjøretøy
Å fjerne unødvendig last, justere lufttrykk
og godt vedlikehold av bilen kan redusere
drivstofforbruk og CO2-utslipp.
3. Høyere kollektivandel, spesielt i og
rundt de store byene
Skal trafikk- og miljøutfordringene løses, må
kollektivtrafikkens andel økes i årene som
kommer, spesielt i og rundt de store byene.
4. Innfasing av null- og lavutslippskjøretøy
Ny teknologi gjør nye kjøretøy langt mindre
forurensende enn tidligere. Det må legges til
rette for innfasing av kjøretøy med lave eller
ingen utslipp.

som bidrar til reduserte CO2-utslipp. Det
må legges til rette for økt bruk av slike
alternativer.
6. Smartere infrastruktur – bedre trafikkflyt
God trafikkflyt bidrar til reduserte utslipp.
Det blir viktig å vurdere trafikkregulerende virkemiddel i de større byene under
forutsetning av samtidig utbygging av et
tilstrekkelig kollektivtilbud og infrastrukturløsninger som bidrar til å optimalisere
trafikkflyten.
7. Bedre trafikkmiddelfordeling
Et bedre samspill mellom ulike transportløsninger vil kunne redusere CO2-utslippene,
både for person- og godstransport.
8. Miljøbevisst reisemiddelvalg
Det er viktig å få flest mulig reisende til å
gjøre et bevisst og mest mulig miljøvennlig
valg av reisemiddel.

5. Innfasing av alternative drivstoff
Det utvikles stadig nye drivstoffalternativer
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TØI-rapport:

Alkolås gir bedre trafikksi
Alkolås er et effektivt tiltak for
å hindre at promilledømte på
nytt kjører i beruset tilstand.
Dette viser en evaluering, som
TØI (Transportøkonomisk
Institutt) har utført på oppdrag
fra det svenske Vägverket. Ifølge
rapporten har en svensk forsøksordning, der promilledømte har
installert alkolås i bilen, ført til
en langvarig effekt med mindre promillekjøring og trafikkulykker blant deltakerne. Det
konkluderes med at resultatene
fra ordningen er så lovende at
den bør gjøres permanent.
Av H-E Hansen

TØI-rapporten ”Forsøk med alkolås i Sverige.
Evaluering av forsøks-ordning med betinget
førerkort-inndragning ved promillekjøring.” er
forfattet av Susanne Nordbakke, Terje Assum, Knut Sandberg Eriksen, Tonje Grunnan.
Formålet med evalueringsprosjektet har vært
å gjennomføre en uavhengig vurdering av
resultatene av forsøksordningen.

holde førerkortet mot at det ble installert alkolås
i bilen og at de deltok i et toårig oppfølgingsprogram. Ordningen var i starten begrenset til
privatbilister i tre fylker, men ble i 2003 utvidet
til hele landet og alle førerkortklasser bortsett
fra den for motorsykkel.

Jevnlig kontroll

Promillekjøring er i Sverige som i Norge en av
de viktigste årsakene til ulykker i trafikken.
Vinteren 1999 startet man i Sverige en
prøveordning med frivillig bruk av alkolås for
promilledømte. De dømte fikk tilbud om å be-

De som valgte å være med på forsøksordningen
og få installert alkolås, forpliktet seg også til
å få denne kontrollert hver annen måned, og
avlegge blod- og urinprøve i forbindelse med en
legekontroll hver tredje måned. I det andre året
av programmet var de medisinske kravene enda
strengere. Deltakerne måtte da også påvise en

De promilledømte måtte selv betale utgiftene til
montering av alkolås.

Omtrent 11 % av de som var tatt i grov promillekjøring var med.

Frivillig forsøk
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edruelig livsstil. Dersom de oppfylte alle kravene
i toårs-perioden, fikk de beholde førerkortet.
De som ikke klarte kravene, ble utestengt fra
ordningen og måtte ta den ordinære straffereaksjonen med inndragning av førekortet for en
kortere eller lengre periode.
Omkring halvparten av de som deltok klarte
ikke å gjennomføre programmet. De fleste falt
fra i løpet av det andre året.

Egen kostnad

I 2006 var det ca 12 000 førere som ble dømt
for promillekjøring i Sverige. 5 000 av disse var
tilfeller av det som kalles grov promillekjøring,
dvs over en i promille. Deltakelsen i det toårige
Det viser seg også at mange av dem som deltok ikke
hade særlig kjennskap til hva alkolås er før de deltok.
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ikkerhet
programmet var under hele forsøks-perioden
på 11 % av alle promilledømte som har fått
inndratt sitt førerkort for minst 12 måneder,
altså har ikke forsøket omfattet noe stort
antall personer.
De promilledømte måtte betale alle utgifter til montering av alkolås, samt oppfølging
i forsøksordningen. Hele opplegget koster
omkring 55 000 kroner. De høye kostnadene
påvises som den viktigste årsaken til at mange
sa nei til å delta. Men undersøkelsen viser at
deltakerne hadde et høyere promillenivå ved
det aktuelle bruddet, noe som kan tyde på et
høyere alkoholbruk/misbruk blant dem som
deltar enn de som ikke deltar. Om man virkelig
har et alkoholproblem og samtidig ønsker å
redusere alkoholbruken, kan dette være en
motivasjonsgrunn til å delta i ordningen.

Motivasjon

Det viser seg også at mange ikke har nok
kunnskap om hva alkolås er. Forskerne sier
imidlertid at eventuelle sosiale omkostninger
ved å ha alkolås, som for eksempel at man ikke
vil at andre skal se at man må ha alkolås for
å kunne kjøre bil, synes å være av mindre betydning for deltakelse eller ikke. TØI-rapporten
forteller at de som deltok oftere er gift. En
ektefelle kan bidra med psykologisk støtte for
å kunne innfri de forpliktelser som forsøksordningen krever. Det å være gift kan også virke
inn på motivasjonen for å delta og for å bli
kvitt eventuelle alkoholproblemer.
Omtrent halvparten av de som deltok klarer
ikke å gjennomføre det toårige programmet.

De fleste falt fra i løpet av det andre året. De
vanligste årsakene er gjentatte startforsøk
under alkoholpåvirkning og/eller at man ikke
har kunnet bevise edruelighet i løpet av det
andre året.

Effektivt

TØI-rapporten sier at en permanent
ordning for alkolås for promilleførere bør
ha som mål at flest mulig av dem som
er dømt for promillekjøring deltar i og
fullfører et slikt program. Den svenske forsøksordningen med alkolås for
promilledømte har positive virkninger,
og disse virkningene er lovende sett
i lys av resultater av tilsvarende ordninger i andre land, først og fremst i
Nord-Amerika og Australia.
TØI-undersøkelsen viser at det
svenske forsøksprosjektet har hatt
en positiv effekt på trafikksikkerheten blant dem som har deltatt
i programmet. Andelen promillekjørere og trafikkulykker med
personskade har gått ned. Evalueringen viser at de som deltar i
programmetdrikkermindre.Mye
tyder på at deltakelsen har en
positiv varig effekt på alkoholvanene til deltakerne. I tillegg sier forskerne at det er grunn
til å tro at programmet også gjør deltakerne
bedre i stand til å skille alkohol og bilkjøring.
I en nytte-kostnadsanalyse, mener TØIforskerne at tiltaket ser ut til å være klart
lønnsomt både for forsøksgruppen og gruppen

av
førstegangs
promillekjørere. Og eventuelle
andre positive samfunnsmessige virkninger,
så som virkninger på generell helsetilstand,
yrkesdeltaking og fordelen ved å kunne kjøre
bil, vil komme i tillegg.

Klimagassutslipp:

Regjeringens nye og ambisiøse mål
To ministere stilte opp da regjeringen i høst presenterte nye nasjonale mål for gjennomsnittlig klimagassutslipp fra biler.
Av H-E Hansen

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og
miljø- og utviklingsminister Erik Solheim la frem
regjeringens mål om at CO2-utslippet fra nye
personbiler skal reduseres til maksimalt 120 gram
CO2 pr kilometer innen 2012.
Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nyregistrerte biler er redusert fra 177 g/km i 2006 til
158 g/km i perioden fra januar til august 2007.

I dag er utslippet fra nye biler i gjennomsnitt
158 g/km, så det er snakk om meget ambisiøse
mål!
Dermed skal Norge bli et foregangsland. Sammen med de to ministrene var representanter fra
Bilimportørenes Landsforening, som viste fram
flere bilmodeller som har utslipp under 120 g/km.
To optimistiske ministere; Navarsete og Solheim.
M OTO R F Ø R E R E N | 6 | 2 0 0 7
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UP-jubileum:

Utrykningspolitiet i 70

Av H-E Hansen

Alle kjenner UP. Man behøver ikke engang bruke hele betegnelsen Utrykningspolitiet om veiens voktere,
som skal hindre lovløse tilstander i trafikken. Nylig feiret man at denne delen av politiet har vært
virksom i 70 år.
Det hele startet i 1937. I sin tidlige
historie konsentrerte nok UP – eller
Trafikkpolitiet som man gjerne sa - seg
nok mye om de tekniske kontrollene av
biler. Etter hvert har det imidlertid mer
blitt vært trafikantenes adferd som har
stått i fokus.

Livsviktige mål

Trafikksikkerhet er UPs hovedmålsetning.
UP består av ca 330 ansatte i 11 distrikter og er en bistands- og
beredskapsressurs for politidistriktene og arbeider for å redusere antall
ulykker og lovovertredelser i trafikken, og bidrar i annen kriminalitetsbekjempelse. Innsatsen med å redusere antall drepte og hardt skadde
i trafikken og angår enhver i vår hverdag, det være seg sjåfører, passasjer, fotgjenger eller syklister. Det er imidlertid fartsovervåkning og
promillekontroller de fleste først og fremst forbinder med UP. I
arbeidet mot rus i trafikken har det lenge vært et godt samarbeid
mellom nettopp UP og MA.
Men det er ikke bare fartssyndere og promillekjørere UP kommer
over på sin vei. Det er en kjensgjerning at mange kriminelle ferdes på
veiene, og UP har et selvstendig ansvar for å forhindre all kriminalitet. Gjennom godt samarbeid med politidistriktene er UP med å gjøre
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hverdagen tryggere for folk
flest. UP har gjennom 70
år blitt tillagt mange andre
oppgaver. Flere ganger
underveis har det imidlertid
vært omorganiseringer og
til og med på tale å legge
ned Utrykningspolitiet som
egen enhet. Siste gang var
faktisk så sent som i 2003.
I dag fremstår UP som en viktig aktør i et positivt trafikksikkerhetsarbeid. Hovedkontoret ligger i Stavern, der også en større markering
av jubileet fant sted.

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

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

Medlemskap og fordeler

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

Verv et medlem / Bli medlem

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

Om medlemskapet

MA-medlemskap finnes i forskjellige former:
- Ordinært medlemskap inkl. Autohjelp og kartbok		
- Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok		
- Eldre medlemmer/funksjonshemmede medlemmer,
Ungdomsmedlemskap (fra 26 – 29 år), inkl. Autohjelp
og kartbok		
- Eldre medlemmer/funksjonshemmede medlemmer,
Ungdomsmedlemskap (fra 26 – 29 år), uten Autohjelp
og kartbok		
- Familiemedlemmer (ektefelle/samboer) 		
- MA-støttemedlem		
- MA-Ungdom Plussmedlemskap		
- MA-Ungdom Basismedlemskap		

660 kr
495 kr
495 kr
330 kr
200 kr
250 kr
400 kr
100 kr

#
Jeg ønsker å bli medlem i MA/MA-Ungdom
og støtter dermed opp om MAs formål.
For verver
Jeg har vervet ovennevnte som medlem til MA/MA-Ungdom.

Navn: ……………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………
							
Postnr.: ………………………… Poststed: ……………………………...

Navn og medlemsnummer:

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

……………………………………….……………………….....

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

Verv
en venn nå!

Bidra til at MA blir sterkere og mer slagkraftig! Medlemskapet i MA gir deg økonomiske
fordeler, blant annet på forsikring i SpareBank1, som gjør at medlemskontingenten raskt kan
være inntjent. Som belønning for din innsats for verving av nye medlemmer, kan MA tilby en
av følgende flotte vervepremier:
• Trillebag • Kikkert • Kakesett
Jeg ønsker følgende vervepremie:

Trillebag
Kikkert
Kakesett
Fyll ut kupongen og send den til:
Motorførernes Avholdsforbund, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo, eller pr. Faks: 22 95 69 68. www.ma-norge.no
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Lag-NM i Trial:

Med strutteskjørt
og tiara på pallen
Av Monica Steinsvik, MA-Ungdoms trialutvalg

Lørdag 6.oktober 2007 ble det arrangert lag-NM i trial på Karmøy.
Repstad trial team - Søgne Trial MA-Ungdom - som besto av Liv
Repstad Eirin Våge og Monica Steinsvik, overbeviste alle og kjørte
inn til en meget sterk 2.plass i jenteklassen!
Vi i Repstad trial team forberedte oss godt til å kjøre lag-NM., både sportslige og
på annet vis: Vi hadde fått sydd oss kostymer med rosa strutteskjørt, tiara, like tskjorter og vi hadde laget pynt til laglederen vår, Svein Repstad. Han har gjort det
mulig for oss å få trent sammen så mye i høst. Han har kjørt syklene våre rundt til
de forskjellige løpene, vært med oss ut i skogen på treningsturer og gitt oss nyttige
tips og veiledning når vi har lurt på noe. Han er bare genial å ha som lagleder!
Da vi gikk gjennom løypeseksjonene på Karmøy, var Svein med og ga oss
sikring sammen med Kåre Steinsvik. Resten av teamet vårt var også med og heiet.
Vi holdt stadig vekk en liten danseoppvisning inne i løypeseksjonen for å holde
varmen og ha det gøy. Når vi leverte inn prikkortet etter 1.runde lå vi på 3.plass,
5 prikker bak 2. plassen. Dette motiverte oss til å kjøre enda bedre i 2.runde. Etter
at vi var ferdige med å kjøre alle våre 12 seksjoner, viste det endelige resultatet for
oss jentene, at vi hadde kjørt så godt i annen runde, at vi hadde sikret oss en 2.
plass. Det ble vill jubel og masse hurrarop. Nå ser vi i Repstad trial team frem til ny
sesong, og skal i vinter få oss styrketrening for å møte 2008-sesongen med enda
bedre kjøring enn i år.
I seniorklassen for gutter fikk Sørlandets trialklubb en suveren 1.plass hele 51
prikker foran nærmeste konkurrent. Laget besto av Mardon Moi, Geir Børre Pedersen,
Thomas Timenes, Vegar Wigstøl og lagleder John T Paulsen. Strålende var også
innsatsen på utstyrsiden: De hadde lagd noen veldig tøffe hjelmer med motiv fra
Sørlandet, og alle stilte i like t-skjorter.
Juniorklassen ble vunnet av Karmøy trialklubb for 3. år på rad, og laget besto
av Torbjørn Danielsen, Øystein Kielland, John Eivind Bless. Og Jon Eirik Hansen.
Fullstendig resultatliste finnes på http://www.helganes.com/trial/, som er
hjemmesiden til Karmøy Trial Klubb.

Fra venstre: Eirin Våge, Monica Steinsvik, Liv Repstad.

Søgne Trial MAU på en flott 2. plass kun slått av Hobøl Motorklubb
lag 1. Hobøls 2. lag kom på 3. plass.

Ingen god forklaring?
LEDER

Organisasjonen Eurosafe har lagt frem tall som viser at unge mennesker i Norge dør oftere i trafikkulykker som passasjer eller sjåfør enn jevngamle i andre europeiske land.
Verken Vegdirektoratet eller Trygg Trafikk har noen gode forklaringer på dette, og jeg lurer også
på hvorfor det står så mye dårligere til her til lands. Er det veistandard, gjennomsnittlig bilalder, det
at folk kjører med promille, adferdsholdning eller andre faktorer som gjør oss mer utsatt her til lands?
Dette må til vi til bunns i for å kunne endre det til det bedre. Kanskje mangler vi flere arenaer for å
utøve motorsport? Altfor ofte når et initiativ til øvingsområde ser dagens lys blir det snakket i hjel i
diskusjonen om støy, inngrep i natur eller kostnadsrammer. Heldigvis gir ikke alle opp, og flere av våre
klubber har laget seg forskjellige typer løps- og treningsområder. Så til dere som vurderer, ikke gi opp
ved første tegn til motstand. Driv et aktivt og strategisk lobbyarbeid i forhold til politikere, for det
er de som til slutt bestemmer over hva som skal være lov å gjøre i de forskjellige områdene. Mange
politikere er veldig positive til vårt arbeid og de gjør sitt til at gode forslag blir vedtatt.
God jul og godt nyttår til alle i klubbene og enkeltpersoner som har bidratt til å gjøre MA-ungdom til et spennende sted å være med i!
Hilsen Per Igland
forbundsleder
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NM i miniracing
Av Veslemøy Sandvik

Lørdag 20. oktober arrangerte Vigrestad Miniracing (Ungdomsgruppa
Cross) norgesmesterskap i miniracing. Og her snakker vi seriøs bilbanekjøring!
Minner fra barndommen strømmet på da jeg entret lokale på Vigrestad, og hørte
suset fra bilene som fòr forbi. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at dette dreide
seg om litt mer avansert bilbanekjøring enn det jeg snek meg til hos storebror
i kjelleren en del år tilbake. På Vigrestad ble det kjørt på en seks spors bane på
47 meter hvor høyeste gjennomsnittsfart ble 51,5 km/t. Det ble kjørt med biler i
klassene Flexi, G12 senior og G12 junior.
Miniracing var tidligere en stor aktivitet i MA-Ungdom, og vi hadde flere klubber som kjørte. I dag er det bare Vigrestad miniracing som fremdeles er aktiv, og
de veksler annet hvert år med Asker Mini-Racing Club om å arrangere NM. Vinnere
av årets NM ble Jørn Bolstad (Asker MRC) i Flexi, Egil Aksnes (Asker MRC) i G12
senior og Petter Håland (Vigrestad miniracing) i G12 junior.
Undertegnede fikk æren av å dele ut pokaler, her
Spente deltakere venter på premieutdeling. får Petter Håland sin for 1.plass i G12 junior.

Takk for i år!

Nok et år nærmer seg slutten, og jeg kan se tilbake på en spennende tid med
mange nye utfordringer som daglig leder i MA-Ungdom. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle store og små som har tatt imot meg på en fantastisk
måte når jeg har reist rundt på besøk til klubber. Det er en stor opptur for meg å
komme rundt og se barn og ungdom utfolde seg i spennende aktiviteter, og jeg
slutter aldri å bli imponert over foreldre og andre frivillige som gjør dette mulig.
Jeg ønsker alle en riktig GOD JUL!!
Veslemøy
M OTO R F Ø R E R E N | 6 | 2 0 0 7
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Avholdsfolk krasjer mindre
MA-medlemmer er innblandet i langt
færre bilulykker enn andre. De har
også færre forsikringsskader generelt.
Derfor kan de også begunstiges med
ekstra gode forsikringstilbud.
– Det virker som mennesker som er forsiktige
og omtenksomme på ett område, også er det
på andre områder. Har du et bevisst forhold til
alkohol, har du det åpenbart til andre ting i livet
også, sier fagsjef i avdeling for skadeforebygging
i Sparebank1 Forsikring, Fred Nilsen.
Oppfordringen er; hvis du vil ha billigere
bilforsikring, bør du slutte å drikke alkohol og
melde deg inn i MA.

Mindre risiko

Nilsen sier ikke nøyaktig hvor mye lavere skadeprosentMA-medlemmerharennandreforsikringstakere, annet enn at den er ’’vesentlig lavere’’.

Men ikke alle avholdsfolk får billigere forsikring
i Sparebank1.
– Det er umulig å kontrollere kundenes forhold
til alkohol. Noen og enhver vil kanskje hevde at
de ikke drikker, hvis de dermed kan spare penger
på forsikringen. At en kunde har MA-medlemskap er enklere å kontrollere. Dette er folk som
har vist at de har en måte å tenke og leve på
som gjør at de har mindre risiko enn andre, sier
Nilsen.

Belønning

Prosjektleder Bjarne Eikefjord i MA er glad for at
forsikringsbransjennåbelønnerMA-medlemmene
med rimeligere forsikring.
– Det stimulerer oss i arbeidet med å sikre alle
mennesker frihet fra ruspåvirkede sjåfører, sier
han.
Hver eneste dag kjører om lag 15 000 norske
bilførere med alkohol i kroppen. Alkohol er den
største enkeltårsaken til dødsulykker i trafikken.
I løpet av de 10 første månedene av 2007 har

MA-kryssord 6-2007

200 personer mistet livet på norske veier, mot
186 i samme periode i fjor.
– En undersøkelse av dødsulykker med kun én bil
innblandet i 2001 og 2002, viste at rusmidler var
en medvirkende årsak i to av tre dødsulykker. Det
kan være en blanding av alkohol og piller, men
også forskjellige typer narkotiske stoffer eller
sterke legemidler, sier Eikefjord.
Tidligere eide MA sitt eget forsikringsselskap,
Ansvar Varde. Dette er gjennom oppkjøp nå
blitt en del av Sparebank1 Forsikring, som gir
medlemstilbud i MA.

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 4–2007:
Anne Randi Mork, Nord-Statland
Kjellaug Aase Fyllingsnes, Os
Kristian Tharaldsen, Vennesla

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo
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Høstsjekk i Drammen
Igjen var det høstsjekk for Drammen
og omland avdeling av MA. Det er blitt
en god tradisjon med sjekk av medlemmenes biler sist i oktober, der det
også blir lagt om til vinterhjul.
Av Egil W. Alfsen

Dyktige mekanikere på teststasjonen hos
Drammen Autoco gjorde sitt ytterste for at
bilene våre og medlemmene kan se vinteren
trygt i møte. En stor takk til Drammen Autoco
for at de åpner verkstedet sitt for oss.

Årsmøte også

Avdelingen sto også denne gang for bevertning
med den vanlige meny; pølse og lompe, boller,
kaffe og saft som gled ned på høykant. Mange
av våre medlemmer hadde funnet veien til

samlingen denne
kvelden da vi også
holdt et medlemsmøte. Blant annet
ble trafikkofrenes
dag nevnt. Avdelingen har alltid
stilt opp på dette,
og i år var det syvende gang det ble
avholdt i Buskerud. Fremmøtte medlemmer av Drammen og omland avdeling av MA, der leder Egil W.
Avdelingen har et
Alfsen overrekker “høstsjekken” til verkstedsleder Jan Nyborg.
nært samarbeid
Trafikkofrenes dag blir i 2008 søndag 14. januar
med Trygg Trafikk, Politiet, Brannvesenet,
og vi oppfordrer våre medlemmer til å være med
Ambulansen i Buskerud, Trafikksikkerhetpå markeringen på riksveien ved Hokksund og
sutvalg, Den norske kirke, Landsforeningen for
minnestunden i Haug kirke kl 17.00. Og det
trafikkskadde, NAF, Røde kors, Sivilforsvaret,
trengs hjelp, så ta gjerne kontakt med Egil W.
Statens vegvesen og ikke minste Øvre Eiker
Alfsen, tlf. 48 11 96 46.
kommune.

Øvre Romerike avdeling:

MA-kalender 2008

Hedersmerker
Øvre Romerike avdeling (ØR) av MA
og Actis i Oslo/Akershus arrangerte
åpent møte i Hurdal 29. oktober. Her
var det et innholdsrikt program, der
også MA-veteraner ble hedret.
Hurdal fikk egen avdeling av MA i 1958, som
nå er innlemmet i ØR. Medlemmene startet sin
berømte fiskekonkurranse. Rolf Garsjø og Halvard
Morten vært med helt fra starten. Senere ble
Borghild Rognstad med, og har i mange år kokt
herlig kaffe til deltakerne. Disse tre har fulgt
hverandre også i ledelsen i Hurdal avdeling.
Styret i ØR ønsket å hedre dem for en flott innsats i MA gjennom mange år. Bjarne Eikefjord fra
MAs forbundskontor overrakte MAs sølvmedaljer
til Garsjø, Morten og Rognstad. Leder for ØR
overrakte hedersmerke for langt medlemskap
til Borghild Rognstad og Gunner Grythe.

Foran fra venstre: Rolf Garsjø, Borghild Rognstad
og Halvard Morten. Bak fra venstre: Karsten
Frosterud og Bjarne Eikefjord

Britt Richardsen fra ”Det nytter–nettverket” og
Morten Brodal (RIO) fortalte sine historier om
at det nytter å ta tak i eget liv for å komme ut
av rusmisbruk. Det handler om å snu skam til
stolthet. Frode Skjelbred, daglig leder av Actis
Oslo/Akershus, orienterte om denne paraplyorganisasjonen av foreninger som arbeider mot
rusmisbruk. Alle aktørene gav en god og nyttig
orientering om sitt arbeid mot rus. Møtet ble
ledet av Ernst Granly og var en inspirasjon til
fortsatt arbeid mot rus. ØR takker familien
Stokkenes for god hjelp ved arrangementet.

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

KastMasken:

Unik kalender
KastMasken har laget en kalender
som byr på flotte bilder i et spesielt
format.
Kalenderen inneholder 18 vakre naturbilder i
postkortstørrelse – ett bilde for hver måned.
Kalenderen som nå er til salgs, dekker altså hele
2008 og halve 2009! Den leveres i eget cover,
som også brukes som bordstativ for kalenderen.

Dette er en kalender utenom det vanlige – og et
ekte KastMaskenprodukt: med design av Ruilin
Wang og fotograf Thorbjørn Orø. Overskuddet
av salget går til rusforebyggende arbeid blant
ungdom. Dette kan være en hyggelig jule- eller
nyttårshilsen til gode venner.
Kalenderen koster 120 kroner inkludert porto og
kan bestilles hos stig@kastmasken.no – eller på
telefon: 90 96 46 46.
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ORGANISASJON

Refleks i Midtre Nordfjord

Tips til Motorføreren
Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips
om stoff til bladet. Dersom du har noe interessant å melde fra organisasjonen eller forslag
til andre notiser og artikler, vil vi gjerne høre
om det.

I begynnelsen av november hadde Midtre
Nordfjord avd. av MA sammen med Trygg Trafikk
utdeling av refleksvester til en del 5. klassinger
i området. Refleksvestene var sponset av Trygg
Trafikk. Det var representanter fra styret i Midtre
Nordfjord avdeling som reiste rundt på skolene,
for å dele ut vestene. I tillegg til vestene fikk
elevene både reflekser og brosjyrer om trafikkregler for fotgjengere og syklister.
Olaug Gjesdal
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Det skjer mye spennende i MA og på bil- og trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere å bruke enten
i Motorføreren eller på MAs nettsider – www.ma-norge.
no. Ring, send en e-post eller et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må dette
avtales på forhånd på grunn av planlegging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love at alt kommer med, men ser frem
til mange spennende saker.
Redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62. E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.
no. Merke gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.
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MOTORFØREREN
Postboks 80 Alnabru
0614 Oslo

