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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Trafikksikkerhetsdugnaden
256 mennesker ble drept i trafikken i 2008. En økning
på 10 % fra 2007. Én av fire av disse var mellom 15 –
24 år. Slik kan vi ikke ha det. Hvor mye sorg og lidelse
skal vi akseptere? Når skal nullvisjonen om null drepte
og hardt skadde begynne å gi resultater?
Det er mange aktører i norsk trafikksikkerhetsarbeid.
Noen er store, som Statens vegvesen, politiet og Trygg
Trafikk. Men det er også mange andre mindre aktører
som har sterkt fokus på trafikksikkerheten; de frivillige
organisasjonene. Hvor er deres plass når arbeidet nå er
satt i gang med å revidere det som vil bli kalt ”Nasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg”.
MA og undertegnede hadde nok forventet at det
frivillige trafikksikkerhetsarbeidet hadde blitt trukket
tettere med i denne prosessen. Vi orienteres og inviteres riktignok til å komme med innspill, men etter
at vi nærmest har måttet ”mase oss til” å bli hørt av
hovedaktørene under utarbeidelsen av planen. MA er
opptatt av at planen skal vise hele bredden i norsk
trafikksikkerhetsarbeid.
I et innlegg undertegnede ble bedt om å holde under
TS-fokus i Tromsø i 2004, ble det hevdet at det måtte
en dugnad til i god norsk forstand. Det er kanskje som
en slik trafikksikkerhetsdugnad vi må anse arbeidet
med tiltaksplanen som, en dugnad hvor alle engasjerte
trafikksikkerhetsaktører deltar. Her vil MA være med
sammen med andre fra frivillig sektor. Slik vil vi alle
sammen bedre kunne skape et eierforhold til dette
viktige arbeidet, samt en større synlighet om at dette
er et felles ansvar. Dette må komme tydelig fram i
”Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg”.
Arbeidet med å få ned ulykkestallene og antall drepte i
trafikken er for viktig til at planen inneholder mer enn
bare en bisetning om tiltakene i frivillig sektor.

Terje Tørring
Direktør

leder
Kriseprat
Krise. Krise? Krise! KRISE!! På kort tid har vi gått gjennom forskjellige stadier fra
undring og distanse til virkelig å ta inn over oss at noe alvorlig har skjedd i verdensøkonomien. Først var det krusninger på et ellers så speilblankt hav av velstand, som
vi har seilt i medvind over i en halv mannsalder siden forrige gang det gikk over styr.
Så har alvoret i Finanskrisen, som vi kaller den ved egenavn, fått stadig mer bredbent
fotfeste. Det er vanskelige tider.
Etter en første fase av medieomtale om hvordan verden der ute var i ferd med å få
smake sin egen medisin av fikse finansløsninger, stilte man seg spørsmål om dette
kunne angå oss. Oss her i det måteholdne nord, der likheten råder og oljen flommer.
Det blir imidlertid stadig mer åpenbart at ingen av oss slipper upåvirket unna.
Innenfor vårt felt av trafikk, sikkerhet og bil kan virkningene bli så mange. Bilindustrien er en av verdensøkonomiens store sektorer, og har allerede fått seg noen harde
slag. Antakelig vil noen av de kjente bilmerker gå dukken, slik vi kjenner dem i dag.
I Norge vil forhandlere, verksteder og resten av bransjen også kunne oppleve tøffe tak.
Hvor tøffe vil henge sammen med hvor hardt resten av norsk økonomi får det. Kommer
vi bilister til å kjøre stadig eldre biler? Slumse med vedlikeholdet? Utsette kjøpet
av nye dekk eller bremseklosser? Rett og slett føle at vi må spare på bekostning av
trafikksikkerheten.
Men aldri så galt... Tross alt inntar landet vårt en særstilling. Den vel oljefødde norske
økonomien har en statskasse som kan sette inn mottiltak. For norske veifarende
kan derfor konsekvensene bli positive, i alle fall i første omgang. Bevilgningene til
veiformål er nærmest doblet gjennom den første krisepakken regjeringen har satt inn.
Mer vei, mer sikkerhet og bedre fremkommelighet blir lovet for å holde hjulene i sving.
Konsumet vårt har rettmessig vært satt i fokus som trusselen mot miljøet. Det er
interessant å merke seg at slike hensyn over natten dukker under for oppfordringer om
at kjøpefesten må fortsette på uforminsket nivå. Mens politikerne og myndighetene på
den ene siden er ganske enige om CO2-fordømmelse og tiltak for å dempe bilbruken, er
det fra øverste regjeringsnivå også tatt til orde for at man håper på at bilsalget igjen
skal skyte fart mot nye høyder.
En krise skaper gjerne en smule kaos. Ut av en kaotisk situasjon trer det etter hvert
frem nye mønstre. Disse vil det bli spennende å se klarere konturer av.
Det er vanskelige tider. I hvert fall vanskelige tider å forstå.

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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BILNYTT

Alkolåskampanjen:

Stor interesse og mye oppmerksomhet
MAs alkolåskampanje i 2008 ble en stor suksess. Bilen som
kjørte tusenvis av kilometer på sin Norges-lange turné fra Sørlandet til det øverste nord, skapte stor interesse, god kontakt
med publikum og mye medieomtale.
Av H-E Hansen

På godt synlig plass i Tromsø sentrum.

Turneen er en godt synlig måte å få gitt informasjon om en av MAs flaggsaker. Ved praktisk
demonstrasjon og direkte kontakt med forskjellige målgrupper ønsket MA å vise hvor enkel
en alkolås er, og dermed skape aksept for dette
som et viktig og nødvendig virkemiddel for økt
trafikksikkerhet i kampen mot fyllekjøring.

Lokal innsats

Lokale MA-avdelinger har stått for å holde bilen
i gang på den landsomfattende turneen.
- Vi hadde ved hjelp av lokale MAere fått
avtaler med alt fra lokale medier, politikere og
politi til kjøreskoler, transportfirmaer og busselskaper, forteller Odd-Harald Bjørnøy. Han var
på veien i ukevis og la bak seg strekningen fra
Trøndelag til Kirkenes, både frem og tilbake.
Stafetten går videre i Trysil.
Ferjekø i Tysfjord.

28
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God innsats i Ballangen.

- Enkelte steder vi kom til hadde vi kanskje
ikke fått noen forhåndsavtaler, men da fant vi
steder der det var mye folk og slik at vi kunne
gi demonstrasjon til de forbipasserende.
Bilen var lastet full av informasjonsmatriell
både om alkolåsen og MA. Dette ble delt ut i
stort antall.
- Det var positiv interesse alle steder, sier
Bjørnøy.
- Ikke noe negativt. Noen var kanskje undrende, men det gikk ofte på hvorfor alkolås
ikke allerede kreves som standardutstyr på
biler når det er så greit å bruke og kan bidra
så mye til.

Bred dekning

Mediemessig ble turneen over alle forventninPolarsirkelen ble krysset flere ganger.

BILNYTT

ger. Lokale medier – det være seg hele bredden
fra aviser og deres nettpublikasjoner til radio
og TV – ga god eksponering av alkolåssaken.
Her ble det artikler i både Strilen, Østlendingen
og Altaposten – for å nevne bare noen.
I tillegg til aviser og nettsider, har alkolås og
”MA-bilen” vært på fjernsyn og radio, så å si
på alle kanaler. Det er ikke lite oppmerksomhet
som er oppnådd gjennom både distriktsfjernsyn og -radio, samt landsdekkende kanaler.
Fra direktesendt P4-radio til reportasje på
Sameradioen.
- Det er absolutt grunn til å være fornøyd.
De mange entusiastiske MA-medlemmene som
stilte opp og hjelp til skal ha en stor takk,
sier MA-direktør Terje Tørring.

Bildetekst
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TEMA

Opel:

Brenselceller og null utslipp

Av H-E Hansen

Opel har startet den europeiske delen av GMs største program for
brenselceller. Målet er å undersøke hvor egnet hydrogen er som
drivstoff for brenselceller. Brenselceller bruker hydrogen og
oksygen for å produsere strøm til elmotorer på bilene. Vanndamp
er eneste biprodukt.
Ved bruk av hydrogen i brenselceller foregår
ingen forbrenning, og det skal ikke bli noe
direkte CO2-utslipp. GM er en av flere bilprodusenter som driver utvikling av brenselcellebiler. Bilene i GM-programmet har betegnelsen HydroGen 4. Dette er fjerde generasjon
brenselcellebil fra GM, etter mer enn 10 års
arbeid med utvikling av hydrogen- og brenselcelleteknologi. Testen foregår i Berlin og har
fått navnet Clean Energy Partnership (CEP).

Brenselceller

Hjertet i HydroGen4 er brenselceller. Brenselceller omformer sin kjemiske energi til elektrisk energi: Ved en elektrokjemisk reaksjon
omformer de hydrogen og oksygen til vann,
og produserer samtidig elektrisitet. Elektrisiteten driver en elmotor.
Brenselcellen er bygd opp som en sandwich. Mellom to elektroder som leder gass,
finnes elektrolytten – en uhyre tynn plastfolie
som kalles en polymer membran – PEM.

En enkel, skjematisk
fremstilling av hvordan
en brenselcelle fungerer.
1: Hydrogen ledes inn på
den ene (venstre) siden
av membranen/elektrolytten i midten (2). 3:
Oksygen, altså luft, ledes
inn på den andre siden av
membranen. 4: Hydrogenionenestrømmergjennom
membranen. Mellom anoden (5) og katoden (6)
skapes en elektrisk strøm
(7) ”Avfallsstoffet”
er vann.

8
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På hver side av membranen ledes hydrogen
og oksygen. Oksygen finnes i store mengder
i luft, slik at man her bruker nettopp luften
som kilde. Hydrogen må man derimot ha
med seg på tanken. Hydrogenet strømmer på
anodesiden av membranen. Oksygen ledes på
den andre siden, som blir katoden.
Membranen kontrollerer den kjemiske
reaksjonen, og et tynt lag platina fungerer
som katalysator for å sette fart på reaksjonen,
der hydrogen splittes opp i ioner – negativt
ladete elektroner og positive protoner. Protonene kan slippe gjennom PEM-membranen,
ikke elektronene. Siden det blir et overskudd
av negative elektroner på anodesiden, og et
overskudd av positiv ladning på katodesiden,
dannes en elektrisk strøm. I tillegg til elektrisk strøm dannes vann og varme, dvs. vann
og vanndamp.
Det vi i dagligtale kaller en brenselcelle,
er i virkeligheten en ”stabel” enkeltceller som
er satt sammen for å gi tilstrekkelig ytelse.

Mot nullutslipp

- Brenselceller matet med hydrogen er et godt
eksempel på anstrengelsene for å fjerne bilen
fra miljødebatten og redusere vår oljeavhengighet, sier Carl-Peter Forster, president for GM i
Europa.
- HydroGen4 markerer et viktig skritt på veien
mot fullstendig utslippsfri, konkurransedyktig
brenselcelleteknologi for biler. Sammenlignet
med forgjengeren har HydroGen4 vesentlige
forbedringer når det gjelder daglig bruk,
dynamikk og driftssikre systemer. Forskningsavdelingen for brenselceller har over 600
medarbeidere og er et nøkkelområde innen
konsernet. Slik forbereder vi oss til serieproduksjon av brenselcelleteknologi.

TEMA

Anvendelig

HydroGen4 er den europeiske versjonen av
brenselcellebilen Chevrolet Equinox, en bil
med yttermål på 4796 x 1814 x 1760 mm.
Fireseteren skal være like komfortabel, rommelig og sikker som vanlige biler. Den har
kollisjonsputer og sidekollisjonsputer, ABS,
antispinnkontroll og elektronisk stabilitetskontroll. HydroGen4 har flere forbedringer
relatert til daglig bruk, blant annet når det
gjelder ytelser og driftssikkerhet.
GM har mer enn 100 biler av denne
typen i sitt testprogram ”Project Driveway” i
USA, Japan, Korea, Kina og Tyskland. I USA
har 3400 personer kjørt HydroGen4 og 30
familier har benyttet den som sin daglige
bil i 2-3 måneder. Totalt har bilen kjørt
nesten 700 000 km. Bilene er utstyrt med et
trådløst datasystem som gir informasjon til
ingeniørene ved å overføre ytelsesdata til en
datamaskin hos GM.

bremsepedalen, vil bilen også bremses
hydraulisk, som i en vanlig bil.
HydroGen4 kan starte og gå ved minusgrader. Dette er et vesentlig fremskritt i
forhold til den forrige generasjonen og en
fordel ved daglig bruk. Denne forbedringen er
mulig takket være en kombinasjon av tiltak
inklusive isolering og styring av vann og
drift.

Drivstoff og marked

Starten på den mer omfattende fasen av
CEP har krevd at de to hydrogenstasjonene
i Berlin modifiseres for å kunne fylle GMs
HydroGen4 med hydrogengass ved 700 bars
trykk. Basert på en nasjonal utviklingsplan
satt opp i samarbeid med bransjen vil den
tyske regjeringen bevilge totalt 500 millioner euro til programmet i løpet av en

tiårsperiode. Som energibærer med nøytral
miljøpåvirkning er hydrogen identifisert som
ett av nøkkelelementene i fremtidens energiforsyning. Brenselceller er tatt med fordi det
er ansett for å være en effektiv teknologi for
utnyttelse av hydrogenet.
Ledende aktører i bil- og energibransjen ble i 2006 enige om en tretrinns plan
for å etablere infrastruktur for hydrogen:
Fase 1 frem til 2010 inneholder utvikling av
teknologi og reduksjon av kostnadene, fase
2 frem til ca. 2015 skal brukes til videreutvikling mot et fremtidig marked, og derfra
starter fase 3 som skal innebære en bredere
kommersialisering av hydrogen som drivstoff.
Og selv om brenselceller i dag er meget
kostbare, investerer bilprodusentene stort
i å utvikle brenselceller som kan masseproduseres.

Ytelse og rekkevidde

Brenselcellestabelen i HydroGen4 består av
440 celler. Brenselcellestabelen forsyner en
elektrisk motor på 73 kW med strøm. Motoren akselererer bilen fra 0 til 100 km/t på
ca 12 sekunder og toppfarten er 160 km/t.
De tre hydrogentankene laget av karbonfiberkompositt rommer 4,2 kg hydrogen
under et trykk på 700 bar. Det gir en rekkevidde på 320 km.
HydroGen4 er utstyrt med et bufferbatteri på 1,8 kW som lagrer energi fra bremsesystemet, og som bidrar med strøm når
forbruket er ekstra høyt. Når bilen bremser,
skifter motoren til generatordrift og bruker
elektrisiteten som produseres til å lade
batteriet. Dersom føreren må trå hardt på
M OTO R F Ø R E R E N | 6 - 2 0 0 8 /1 - 2 0 0 9
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TEMA

Ny piggteknikk:

Bedre grep og redusert

Nokian Tyres lanserer nå det nye piggdekket Nokian Hakkapeliitta
7 med ny piggteknikk og spesielle luftdempere. Den nye teknikken
skal blant annet redusere veislitasjen og dermed også problemet
med partikkelutslipp, i tillegg til å skulle gi bedre veigrep
og komfortable kjøreegenskaper.
Av H-E Hansen

Nyheten kalles ”Air Claw Technology” og
er en kombinasjon av ny piggteknikk og
spesielle luftdempere.

Uforminsket grep

Det nye dekket er spesielt utviklet for
nordiske vinterforhold med vekslende føre
– fra bar asfalt til is- og snødekte veier.
Det har mange egenskaper forbrukerne
kan gjenkjenne fra forgjengeren Nokian
Hakkapeliitta 5, med egenskaper i toppsjiktet. Blant alle egenskapene den finske
dekkprodusenten skal kombinere på best
mulig måte, settes et godt veigrep fremfor
alt. Her spiller piggene en viktig rolle.
Nokian Hakkapeliitta 7 har helt nye pigger, såkalte ankerpigger. De er brede og har
mange kanter. Piggene gir bedre grep både
ved kjøring rett frem, ved akselerasjon og

bremsing. Sidegrepet er forbedret ved hjelp
av en ny bunnflens som er bredere enn før.
Dekket har en videreutviklet versjon av det
såkalte Eco Stud System, som har en piggpute som effektiviserer piggenes funksjon
og demper pigganslaget mot veien.

Miljøgevinst

På den fremre kanten av mønsterblokkene,
der piggene sitter, finnes luftdempere som
små dråpeformede kammer. Deres oppgave er
å gi et mykere pigganslag mot veien, samtidig som de skal redusere piggenes vibrasjon ved veikontakt. Luftdempingsteknikken
reduserer også veislitasjen og dekklyden, og
bidrar til at piggene holder lenger. Denne
helt nye pigg/luftdempingsinnovasjonen
kalles Air Claw Technology.
Mindre veislitasje betyr mindre par-

Nokian Hakkapeliitta 7 har blant annet helt nye pigger og en nytt luftdempersystem (til venstre).
Dermed stabiliseres piggen og gir mindre skraping mot underlaget enn tidligere, som vist til høyre.

10
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tikkelstøv, som har blitt gitt skylden for
problemer for mange byboere. Dette har
resultert i innføring av piggdekkgebyrer på
en størrelse som nærmest gir følelsen av at
de er ”forbudt”. Det svenske Vei- og Trafikkforskningsinstituttet VTI har sammenlignet
hvor mye av partikkelstørrelsene PM10 og
PM2,5 som skapes av Nokian Hakkapeliitta
7. Resultatene viser at det nye dekket har
opptil 70 % lavere partikkelutslipp enn tre
utvalgte konkurrenter.

Komplisert bypolitikk

På landsbasis selges det fortsatt flere piggdekk enn piggfrie dekk. I noen storbyer her i
landet er det innført gebyrer for piggdekkbruk.
Gebyrene er satt så høyt at den ønskete
effekten tilsynelatende skal bli på nivå som
et forbud, siden piggdekkene er gjort til en
syndebukk når det gjelder veislitasje og lokal
svevestøvproblematikk i forhold til folks
luftveier.
På ordentlig glatt vinterføre er det neppe
tvil om at piggdekk er sikrest for å komme seg
helskinnet frem. Slike forhold har vi sett en
del av også i vinter. Veiene har blitt speilblanke, og det har fremkommet at piggfrie
dekk polerer underlaget og gjør det ekstra
vanskelig. Fra myndig veiekspertise har det
blitt tatt til orde for at andelen biler med

TEMA

veislitasje

Piggdekk med redusert veislitasje og
mindre støv bør være en god nyhet for
veimyndighetene, som vokter slitasjen og
svevestøvssituasjonen. Men hva skal man
gjøre med gebyrer og avgifter..?

Bjørneklør

piggdekk burde vært økt igjen i for eksempel
Oslo. Dette er en vanskelig avveining mellom
trafikksikkerhet, fremkommelighet og en rekke
faktorer som spiller inn i et komplisert lokalmiljøbilde.
I Oslo har Statens vegvesen i tillegg innført en miljøfartsgrense på visse strekninger.
Der er fartsgrensen redusert fra 80 til 60 km/t
fra november til april. Intensjonen er at dette
skal føre til mindre helseskadelig svevestøv og
dermed bedre luftkvalitet. I Oslo har målinger
av luftkvaliteten gjennom flere år ligget over
de tillatte grenseverdiene. Forurensningsloven
pålegger Statens vegvesen å gjennomføre
tiltak som reduserer veistøvet. Miljøfartsgrense er ifølge vegvesenet nødvendig fordi
piggdekkgebyr og økt renhold av vegnettet
ikke er tilstrekkelig for å overholde EUs krav
til svevestøvmengde i luften her.

Nokian Hakkapeliitta 7 har den samme
oppfinnelsen som forgjengeren Hakkapeliitta
5; såkalte bjørneklør, som også skal være
med og effektivisere piggfunksjonen. Bjørneklør holder piggene i rett posisjon gjennom
å spenne mønsterblokkene optimalt ved
bremsing, slik at piggene får maksimalt grep.
Ankerpigger og bjørneklør skal sammen
gi sikkerhet, enda bedre grep ved akselerasjon og bremsing, samt høy slitestyrke.

Varierende forhold

Piggdekkene må fungere på varierende
forhold; så vel på bar asfalt som på våte,
isete eller snødekte veier.
- Dagens vinterkjøring skjer hovedsakelig
uten bekymringer på føre som ikke skaper
noen nevneverdige problemer. Dekkene må
da fungere slik at føreren kan nyte turen.
I tillegg til høy komfort, må vinterdekkene
også gi høy sikkerhet og grep når føret plutselig blir glatt. Jeg sammenligner dette med
bilens kollisjonsputer som alltid skal være

Nokian Hakkapeliitta 7 kommer i et bredt
utvalg – 49 dimensjoner fra 13 til 20 tommer. I
sortimentetfinnesogsåverdensførsteskreddersydde piggdekk for Porsche, spesielt utviklet for
nordiske forhold i hastighetsklasse H.

i beredskap for å gi beskyttelse når det virkelig trengs, sier produktutviklingssjef Teppo
Huovila, som også understreker egenskaper
som komfort og stabile kjøreegenskaper. Han
opplyser at dekket vil være tilgjengelig i et
halvt hundre dimensjoner til høsten – i god
tid før vinteren 2009/2010.

Bjørneklo-konstruksjonen på Nokian Hakkapeliitta 7 (til venstre)bidrar også til å stabilisere piggene
under bremsing. Dermed skraper de mindre, og skaper mindre veistøv enn tidligere (til høyre).
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Škoda:

Dobbelt opp for Superb

Škoda Superb plasserer seg størrelsesmessig i det øvre sjiktet i
segmentet for mellomstore og store biler. Med den nye utgaven av
Superb møter vi en sedan av de virkelig romslige i denne klassen.
Dette er toppmodellen fra den tsjekkiske bilprodusenten. Škoda
kaller dette sitt nye flaggskip.

Av H-E Hansen

I kampen om bilkundene er Škodas ambisjon å
gi mye for pengene. Dette ser kundene ut til å
sette pris på. Du får reneste limousinfølelsen av
Superb.
Komfortabel og romslig plass for sjåføren...

...mens herskapet kan boltre seg i baksetene.

Har vokst

Utvendig virker den nye Superb stor med sine
langtrukne og elegante linjer, mens man innvendig også får en følelse av skikkelig romslighet. En vanlig test av plassforholdene i en bil
kan vanligvis gjøres ved å se hvordan baksetepassasjerene er tilgodesett. I Superb kan man
virkelig boltre seg. Ellers byr kupeen både foran
og bak på en funksjonell komfort og standard.
Superb har vokst fra sin forrige modell. Den
har blitt 3,5 cm lengre og i overkant av 4,8
meter, mens bredden nå er på nesten 1,8 meter.
Stor akselavstand skal dessuten bidra til at det
blir enda mer romslig innvendig, både for fører
og passasjerer. I bagasjerommet får du nå plass
til 565 liter med bakre seterad i bruk. Dette øker

Superb har vokst fra sin forrige modell, både i lengden og bredden.
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til 1670 liter dersom du slår ned seteryggen. Og
vekten på det hele: Beskjedne 1425 kg.

Dobbel åpning

Over bagasjerommet finnes nå den ny TWINDOOR-bakluken. Dette er en type bakluke som
skal kombinere bagasjelokket til en sedan med
den større bakluken man finner på modeller
av kombitypen. Bakluken på Superb har nå to
”ledd”, og du kan velge om du ønsker å åpne
bakluken som på en ordinær sedan eller om du
vil åpne luken helt opp som på en kombikupe.
Det siste skjer ved hjelp av en bryter som
åpner både bagasjerommet og bakluken i én og
samme operasjon.
Superb har også fått intelligent frontlys.
Lysstrålen følger rattet og forhjulenes bevegelser og tilpasser seg i tillegg kjøringen. På
denne måten skal lyset alltid være optimalt,
enten man kjører langsomt i bytrafikken eller
raskt på motorveien. Systemet har også en
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regnfunksjon, der refleksjoner fra regndråper
blir mindre sjenerende både for føreren og
møtende kjøretøy.
Bilen fås også med et praktisk multifunksjonsratt som gir enkel tilgang til viktige
funksjoner som radio og mobiltelefon.
Škoda Superb leveres i tre utstyrsnivåer –
Comfort, Ambition og Elegance. I tillegg
kan man supplere med avansert ekstrautstyr,
inkludert regnsensor, dekktrykkontroll, parkeringsassistent, bakkestartkontroll og bi-xenon
hovedlys.

Fem stjerner

Nye Škoda Superb har fått fem stjerner av fem
mulige i kollisjonstesten fra Euro NCAP. Superb
fikk nærmere bestemt et samlet resultat på
totalt 35 poeng og fem stjerner når det gjaldt
den vanligst refererte og påaktete vurderingen
av sikkerheten for voksne i bilen ved front- og
sidekollisjon.
Testene Euro NCAP har utført viser at
Superb tilbyr både fører og frontpassasjer god
beskyttelse ved frontkollisjon, mye takket være
kollisjonsputene. Avhengig av utstyr og modell
kan bilen leveres med inntil ni kollisjonsputer. I
tillegg til kollisjonsputene foran får du beskyttelse av bena og knærne med en egen kollisjonspute. Like viktig er det å være beskyttet
mot kollisjoner fra siden, der kollisjonsputer av

gardintypen skal verne hodet og kroppen mot
støt fra siden. Superb blir levert med beltestrammere og kraftbegrensere i beltene.
Det finnes ISOFIX-fester for barneseter både
foran og bak. På vurderingen av barnesikring
og beskyttelse av fotgjengere ved påkjørsel har
Euro NCAP gitt henholdsvis 40 og 18 poeng,
som er i toppklasse blant ulike bilmerker og
-modeller, selv om det her er tildelt fire og to
stjerner.

permanente firehjulstrekk 4x4 med manuelt gir.
Škoda tilbyr dessuten sine GreenLine-modeller.
Dette er modellversjoner som har blitt spesielt
tilpasset for å ha et redusert CO2-utslipp og
dermed ha en mer gunstig miljøprofil. For
eksempel har Škoda Superb Green Line en
spesialtilpasset 1.9 TDI-dieselmotor med 105
hk, der utslippene er senket til 136 gram CO2 pr
kilometer.

Mange alternativer

Kjøregenskapene til Superb inngir trygghet
med innbydende storbilegenskaper; god og
stillegående flyt. I det brede registeret av
motorer kan du finne det nivået av krefter du
måtte ønske, men selv med de minste alternativene burde det være tilstrekkelig effekt til de
fleste behov. Begynnerprisen ligger på 299 000
kroner med 1,4-litersmotor og Comfort-utstyr.
Herfra kan man eventuelt velge videre
i den rikholdige listen over alternativt utstyr.
En topputstyrt Superb med firehjulsdrift og
170 hester oppgis for eksempel til å ligge på
462 000 kroner.
Superb produseres ved Škoda -fabrikken i
Vrchlabi i Tsjekkia. Vrchlabi har lange og veletablerte biltradisjoner å vise til. I fjor feiret
fabrikken sitt 100-årsjubileum, og etter sammenslåingen medVolkswagen-konsernet i 1991
har over en million Škodaer rullet ut herfra.

Den nye Škodaen er lansert med seks motoralternativer fordelt på tre bensin- og tre dieselmotorer. Bensinalternativene omfatter en 1.4
TSI-motor på 125 hk og en 1.8 TSI på 160 hk,
samt muligheten for en sterk 3.6 FSI V6-motor
på 260 hk. Den kraftigste bensinmotoren vil
være tilgjengelig i kombinasjon med det raske
automatgirsystemet DSG med dobbeltclutch.
På dieselprogrammet står valget mellom en
1.9 TDI på 105 hk, en 2.0 TDI på 140 hk og
en nyutviklet 2.0 TDI med common rail, som
yter 170 hk. De to kraftigste dieselmotorene
kombineres med manuelle, sekstrinns girkasser,
men kan også leveres med DSG. En syvtrinns
versjon av DSG-giret vil dessuten være
tilgjengelig for 1.8 TSI-motoren på 160 hk.
Skoda Superb vil i utgavene 1.8 FSI 160 hk og
2.0 TDI CR 170 hk kunne leveres med Škodas

Begynner lavt

Bagasjerommet på den nye Superb kan åpnes på to måter; som tradisjonelt bagasjelokk på en sedan eller større luke som på en kombikupé.
M OTO R F Ø R E R E N | 6 - 2 0 0 8 /1 - 2 0 0 9

13

BILNYTT

Toyota Hi-lux:

Muskuløs

Hilux har i lange tider vært en bestselgende pickup over hele
verden. Klokelig nok gjør ikke Toyota noen store endringer av
konseptet når de lanserer en ny og forbedret versjon av bilen.
Av H-E Hansen

De ytre, synlige forandringene på den nye modellen i forhold til forgjengeren er ikke veldig store.
Det er snakk om en ny støtfanger, ny grill, nye
tåkelys og nye lykter med et mer muskulært utseende som mål. Under skinnet har den fått flere
forbedringer når det gjelder komfort, kjøreegenskaper og sikkerhet.

Tre karosserier
Komforten i Hilux er upåklagelig.

Den “vanlige” følger med i tøffe forhold.

Hilux kommer i tre karosseriutgaver: Singel-Cab,
Extra-Cab og Double-Cab; altså enkelkabin med
liten hytte, ekstrakabin med et lite ekstra vindu
bak fordør og ekstra rom bak setene og dobbelkabin med firedørs hytte. Dobbelkabinen kan
du få enten som varebil klasse 2 med to seter
og romslig plass med lett tilgang bak, eller som
personbil med fem seter.
Mens Extra-Cab leveres med både 2WD og
4WD, kommer de andre kun med firehjulsdrift.
Hilux byr på to ulike dieselmotorer. En 2,5-liters D-4D yter 120 hk og 325 Nm og har 5-trinns
manuelt gir. Ved kombinert kjøring forbruker
denne minste motoren 0,83 liter pr mil i
Extra-Cab-utgaven. En 3,0-liters D-4D er bare
tilgjengelig i Double-Cab. Den yter hele 171 hk

Enkelkabin, ekstrakabin og dobbelklabin; Hilux finnes i mange varianter.
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og har et dreiemoment på 360 Nm i automatgirutgave. 3-literen kommer med 5-trinn manuelt
gir eller en helt ny 5-trinns automatisk girkasse,
som tilpasser girskiftet etter kjøreforholdene og
førerens input.
Startprisen for en Hilux ligger på moderate
220 900 kroner for en Extra-Cab med tohjulsdrift
(274 700 med firehjulsdrift), mens man snakker
om pluss/minus 600 000 for Double-Cab som
personbil.

Sjelden fast

Ved vårt første møte med den nye Hilux var
det full vinter. Snøen lavet ned. Veiene var
glatte med hardpakket snø og is. Slikt skal man
ha respekt for, men Hilux innga tillit. Stødige
kjøreegenskaperogdenopphøydeførerposisjonen
gjorde at vi hadde en følelse av å kjøre saktere
enn hva speedometeret faktisk viste. Som på
skinner, og uten følelsen av at hekken er for lett,
slik en pickup gjerne oppfører seg når den ikke
har tyngde på lasteplanet eller en henger på
kroken. Komforten i kupeen overrasker atter en
gang positivt. Her er det jobbet blant annet med
å redusere støyen ytterligere, men ikke glem at
dette er en bil som i første rekke er skapt for å
gjøre en jobb.
Vi ble imidlertid skeptiske da Toyotas folk
beordret oss ut på et jorde dekket av snø. Dyp snø.
Et par av Arctic Trucks spesialoffroadere gjorde
først en runde. Vi hadde liten tro på at en vanlig
Hilux kunne ta seg gjennom den knedype nysnø,
som det var tøft nok å vade seg gjennom til fots.
Derfor var det imponerende å kjenne hvordan bilen
hadde et understell og et firehjulsdrevet drivverk
som taklet utfordringen. I tillegg må du bruke
teknikken med aldri å la bilen miste fremdriften.
For da kan det være at du må ta spaden til hjelp.
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Toyota Hi-lux:

Som sleden til Amundsen
Det har blitt kjørt bil til Nordpolen! To Toyota Hilux-biler tok seg
frem til dette fjerne målet i øde og uveisomt terreng. Og jeg har
fått lov til å prøve den ene av disse historiske kjøretøyene. For en
polarentusiast blir det nesten som å få prøvekjøre hundesleden til
Roald Amundsen!
Av H-E Hansen

Min lille kjøretur med en av bilene skjedde i
mer hjemmelige trakter. I Telemark, som ikke
desto mindre kunne by på både nok snø og
vinterlige forhold til at bilen fikk vise hva den
er god for. Dette er doningen som ikke gir
tapt for noe!

Magnetisk

Selve ekspedisjonen ble kjørt til Nordpolen.
Men det er ikke den geografiske nordpolen på
90 grader på toppen av kloden vi snakker om.
Det ville ha vært en umulighet å komme seg
på fire hjul over polhavet med sin marerittaktige kombinasjon av skruis og åpne råker.
Målet for Toyota-ekspedisjonen var den
magnetiske nordpolen, som heller ikke er
noe liketil sted å komme seg til over isen et
stykke ut i Nordpolbassenget nord for Canada.
Den magnetiske nordpolen er ikke et fast
punkt. På ett enkelt døgn beveger den seg i
en ellipse med en lengde på hele 85 km. Over
lengre tid forflytter den seg også over større
avstander forbausende raskt. Forskere antyder
at magnetfeltets nordpol kan komme til å
bevege seg over hele polhavet til Sibir frem
til år 2050.

Bak ombygningen av Toyota Hiluxene sto
selskapet Arctic Trucks, som har spesialisert
seg på å tilpasse terrengbiler til å takle de
mest ekstreme forholdene man kan tenke seg.
Firmaet ble opprinnelig etablert på Island.
Her til lands har Arctic Trucks Norge drevet
sin virksomhet i en årrekke, med kunder som
spenner fra Polarinstituttet og Forsvaret til
den entusiastiske privatpersonen.
Ombygningene skjer innenfor de strenge
reglene som produsenten og veimyndighetene
stiller for registrering til vanlig bruk. Dette
gjelder også Nordpol-Hiluxene, som hadde
gjennomgått en forvandling som blant annet
omfatter 38-tommers piggdekk for å kunne
”flyte” over snøen. Videre har den blitt
forhøyd, fått en lavere utveksling i akslingene og en estra 190-liters drivstofftank. Og
en pakke med rifle, spade, motorsag og isøks
finnes bak på lasteplanet; machoutstyr for
BBC-gutta, som vi i all respekt ikke tror ville
ha visst hvordan de skulle bruke slikt. Bilen
gjorde nok jobben for dem frem. Så ble
Toyotaene kjørt tilbake, mens de travle fjernsynsfolkene tok et fly…

Så nær kom redaktøren sine polardrømmer.

Bilene traff uveisomt terreng.

Lasteplanet inneholder utstyr for tøffinger.

Vanvittig

Prosjektet med å kjøre til Nordpolen var satt i
gang av det morsomme fjernsynsprogrammet
Top Gear i BBC for et par år siden. Gjengen
med bajasjournalister hadde på ny klekket
ut en ide av vanvittig kaliber. Og fjernsynsstjernene klarte å gjennomføre strabasene i
henhold til manuset. Bilene kom faktisk frem.
Og tilbake.
Men dette skyldes nok mest av alt bilene.
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Citroen Berlingo:

Allsidigheten selv

Med lanseringen av Berlingo i 1996 var Citroën med på å skape et
nytt konsept for flerbruksbiler: Kjøretøyer for alle situasjoner som
dekker folks økende behov for flere bruksområder. En bestselger
i ny og videreutviklet versjon.
Av H-E Hansen

Citroën Berlingo er virkelig en flerbruksbil, en
MPV, egnet for de fleste gjøremål familien kan
tenke seg i hverdagen. Den kompakte bilen byr
på uventet plass og komfort enten i personbilutgaven Multispace eller som varebil.

I vekst

Den nyeste Berlingo har samme høyde som
tidligere (1,80 meter), men bilen har vokst
med 24 cm i lengden i forhold til forgjengeren
(4,38 m), 8 cm i bredden (1,81 m) og 3,5 cm
i akselavstanden (2,73 m). Dette gjør at man
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nå har økt benplassen i passasjersetet bak med
hele 24,5 cm. Bagasjerommet har økt volumet
med 51 liter til 675 liter under hattehyllen.
Bilen rommer 1350 liter opp til tak og hele
3000 liter dersom man tar bort setene på andre
rad.
Varebilen er å få i en kort og lang utgave
med lengde på 4,38 og 4,63 m. I lang utgave,
som har 25 cm større overheng bak, er det
dermed plass til to europaller på tvers i lasterommet. I denne omgangen er det imidlertid
personbilversjonen vi konsentrerer oss om.
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Innvendig allsidighet

Du sitter godt i Berlingo i en kupe med godt
utsyn og en romslig følelse. Setene er som
resten av det fleksible interiøret utformet for
å tåle aktiv bruk. De robuste materialene er
vaskbare, som for eksempel i setene, teppene
og i de syntetiske mattene.
En syvseters Berlingo er på vei! Men enn
så lenge er det femseteren vi har møtt. Setene
på andre rad kan felles ned eller tas ut. I det
siste tilfelle økes lengden i bagasjerommet
bak første seterad til to meter. Ryggen på
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passasjersetet foran kan også legges ned, noe
som gjør det mulig å transportere ekstra lange
gjenstander.
Avhengig av utstyrsnivå, er Berlingo på
andre seterad enten utstyrt med tre like store
individuelle seter eller nedfellbart sete 1/32/3.

Hyller og rom

Citroën Berlingo har en rekke rom for praktisk
oppbevaring rundt omkring i bilen. Blant dem
er en oppgradert utgave av hylleinnretningen
Modutop. Dette er en multifunksjonell innretning med hyller i taket, oppbevaringsrom
i midten på seterad 1 og 2 og en boks i taket
bak med tilgang fra begge sider.
Dersom bilen ikke er utstyrt med Modutop, kan det installeres innvendige skinner
som utnytter den store høyden under taket.
Her kan gjenstander på opp til ca. to meters
lengde legges, for eksempel ski. En slik løsning
er ikke bare praktisk og gir lavere luftmotstand enn ved bruk av takboks, men burde
gi redusert risiko for tyveri. I utstyret inngår
også en flyttbar midtkonsoll spesielt rettet mot
barnefamilier. Den kan låses fast til en sokkel
mellom forsetene.
I tillegg til oppbevaringsmulighetene som
allerede er nevnt kan Berlingo ha totalt 170
liter oppbevaringsplass på ulike steder, alt
etter utstyrsnivå.
Berlingo kan tilpasses de forskjelligste
bruksformer og kan tilby en rekke forskjellige

kombinasjoner når det gjelder dører, vinduer
og utstyr. Bilen kan leveres med en eller to
skyvedører på siden med en døråpning på 65
cm og lett adkomst.
Bakluke med rute som kan åpnes er en
nyhet for Berlingo. Ruten, som kan åpnes
separat, gir lett tilgang til bagasjerommet uten
at det er nødvendig å åpne bakluken.

Bredt utvalg

På en lang liste over standard- og ekstrautstyr
kan nevnes parkeringsassistanse bak, hastighetsbegrenser,cruisekontrollhastighetsbegrenser og dekktrykkskontroll. Det er også mulig å
få den nye Berlingo med bakkestartassistanse.
Denne er koblet til ESP-systemet og gjør at
bilen automatisk står stille i to sekunder ved
start i helning. Dermed kan man ta bakkestarten
med sindighet og god tid til å flytte foten fra
bremse- til gasspedalen uten å risikere at bilen
siger bakover. Funksjonen aktiveres fra 5 %
helning.
Berlingo kan utstyres med en offroad-pakke
som skal gi bilen ekstra evner på dårlige veier.
Denne pakken inkluderer hevet hjuloppheng,
dekk på 16’’ samt en beskyttelsesplate under
motoren. På denne XTR-versjonen er hjulopphenget også hevet med 10 mm.

Aktiv og passiv sikkerhet

Berlingo har en ny karosseristruktur, som har
blitt grundig forsterket. Dette gjelder spesielt
fronten og midtstolpene. Endringene gir en

stivhet i karosseriet som er nødvendig for å
beskytte passasjerene, samtidig som kollisjonskreftene blir absorbert.
Berlingo er tilgjengelig med opptil seks
kollisjonsputer. Bilen er utstyrt med tre Isofix
festepunkter på de to setene på siden bak,
samt i passasjersetet foran. I kollisjonstesten
til EuroNCAP har dette gitt fire stjerner.
Bilen har ESP stabilitetskontroll og ASR
antispinnsystem, samt elektronisk bremsekraftfordeler, nødbremsassistent og automatisk
nødblink ved kraftig oppbremsing.

Luftdrøm

Berlingo personbil tilbys med et utvalg på fem
motorer, tre diesel- og to bensinmotorer. Disse
er koblet til en 5-trinns manuell girkasse.
En 1.6i 16V-bensinmotor er å få i to utgaver
med henholdsvis 90 og 110 hk. Dieselmotorene
byr 75 og 92 hk, samt en ny 110 hk-motor.
HDi-motorene til den nye Berlingo kan kjøres
på drivstoff med en innblanding på opptil 30 %
biodiesel uten at motoren må modifiseres.
Med HDi-motoren på 110 hk oppfyller
bilen kriteriene for å bære Citroëns betegnelse
AIRDREAM. Dette er en signatur Citroën har
forbeholdt de bilene i modellprogrammet som
har minst utslipp av CO2, altså det franske
merkets parallell til en del andre bilprodusenters
”grønne” modellvarianter.
Prisen for Berlingo som personbil begynner
på 217 000 kroner. Som varebil med to seter
starter prisene på 163 000 kroner.
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Fiat:

Den lille STORSJARMØREN

Av H-E Hansen

- En slik vil jeg ha! Jeg kan høre folk når jeg kommer kjørende.
Spesielt kvinner snur seg og kaster lange blikk. Men jeg har lært
meg å ikke bli innbilsk. For det er ikke meg de legger merke
til. Det er bilen de blir forelsket i fra første stund; den lille
storsjarmøren Fiat 500.
Suksess

Man kan gjerne uttale modellnavnet på
norsk, men det skader ikke for opplevelsen
at man sier fem hundre på originalspråket;
“cinquecento”. Modellen ble skapt i 1957 og
fikk navnet av motoren sin; 500 var sylindervolumet på den 2-sylindrete motoren. Når sant
skal sies var det nøyaktig 479 kubikkcentimeter i første omgang og ytet beskjedne 13
hestekrefter. Etter hvert vokste motoren til
både 499 og senere også 594 ccm, og kreftene
økte samtidig.
Motoren var plassert i hekken og ga futt til
en bil som bare var tre meter lang. Ideen var
å produsere en praktisk bybil som ikke minst
måtte være rimelig. For 1950-tallets Italia var
fortsatt preget av svak etterkrigsøkonomi. For
Fiat 500 er jo bilen som fikk Italia på hjul.
Og ved siden av standardutgaven kom fem
andre hovedmodeller, blant annet en stasjonsvogn. Andre varianter ble også lansert, blant
annet sportslige Abarth-versjoner. Fiat 500 ble
veldig populær, ikke bare i hjemlandet, men i
hele Europa.
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Nye Nuova

Den gamle 500’en ble produsert frem til
midten av 1970-tallet. En mannsalder senere
dukket den opp igjen. I fjor lanserte Fiat en
retro-utgave av bilen. Denne fikk navnet Fiat
Nuova 500; altså Nye 500. Dette var faktisk
også betegnelsen på bilen i den første perioden fra 1957 til 1960.
Selv om det ytre og indre skal vekke
minner om forgangne tider, er den nye 500
utstyrt med sikkerhet og teknologi som er
fullt oppdatert til dagens krav.
La oss ta følelsene først. Utseendet og
interiøret vekker umiddelbare følelser, både
hos dem som har opplevd den ”originale” Fiat
500 fra et halvt århundre tilbake og hos nyere
generasjoner. Her finnes ytre linjer og et interiør som er tro mot opphavet, men med en
modernisering som gjør den tids-messig. Man
blir i godt humør bare av synet, rett og slett.
Og dette utgangspunktet er det vanskelig
å fri seg fra når du setter deg bak rattet i
den 3-dørs fireseteren. Den lille bilen med
bare 3,55 meters lengde er en bil for den
urbane, uansett hvor du måtte bo langs
land og strand. Du blir deg bevisst at selv
hverdagslige kjøreturer som krever praktisk
anvendelighet får et morsomt tilsnitt. Dette
er selvsagt ikke en langdistansecruiser for de
store lassene. Men vi snakker likevel om en
fireseters bil, der 3-dørsløsningen gjør at det
også er plass til nødvendig bagasje.

BILNYTT

Motorer

Fial 500 er – nær sagt selvsagt – ikke lenger
å få med en 500 ccm-motor. Nå er det snakk
om firesylindrete bensinmotorer som må
tilfredsstille kundenes krav til mer krefter. Den
minste motoren er en 1,2-liters motor som
yter 69 hk. Skulle man ønske mer effekt tilbys
en 1,3-liters Multijet med DPF som yter 75 hk
og en 1,4-liters motor med 16 ventiler som gir
100 hk. Alle tilfredsstiller de strenge Euro 5
utslippskravene. 1,2-litersmotor i kombinasjon
med den semiautomatiske girkassen Dualogic
gir for eksempel et CO2-utslipp på 119 g/km
og NOx-utslippet som 0,034 g/km. Og prestasjonene: Avhengig av motorstørrelsen og om
du har manuell eller halvautomatisk girkasse,
er toppfart på tilstrekkelige 160 - 182 km/t
og akselerasjonen 0 - 100 km/t oppgis på
10,5 – 12,5 sekunder.

Sikkerhet

Bilen har oppnådd 5 stjerner i Euro NCAP. Den
er utstyrt med 7 kollisjonsputer som standard,
blant annet også knekollisjonsputer. ESP er
tilgjengelig for alle motoralternativer, og dette
tilbys som standard på alle versjoner i Norge.
Og skulle føreren gire ned litt for raskt på glatt
underlag griper MSR systemet (Motor Schleppmoment Regelung) inn og minsker motorens
moment tilstrekkelig, slik at ikke drivhjulene
låser seg. De andre hjelpesystemene er antispinn funksjonen ASR (Anti Slip Regulation),
HBA (Hydraulic Brake Assistance) som settes
i funksjon og hjelper til ved nødbremsing,
samt ABS låsningsfrie bremser med elektronisk
bremsekraftfordeling (EBD) og Hill Holder som
hjelper føreren ved bakkestart.

Skreddersøm

Fiat har lagt vekt på at 500 skal kunne
tilfredsstille kundenes mest forskjellige
ønsker, fra det mest minimalistiske til det mer
eksentriske. Fiat 500 tilbys med en stor grad
av ”skreddersøm”: 3 utstyrsnivåer, 3 ulike
motorer, 12 farger - inkludert 6 historiske som
bringer minner tilbake til 50- og 60-tallet, 15
interiørtyper inkludert luksuriøse Cordura og
Frau skinn, 9 forskjellige design på felgene og
19 forskjellige dekorer. Dette utgjør til sammen mer enn 500 000 forskjellige varianter
– 549 936 for å være presis, hevder Fiat. Så
her bør du finne din egen versjon, som du
kanskje er alene om å ha bestilt. I alle fall
som den eneste i Norge.
Det mest kuriøse av utstyret er kanskje
den elektriske parfymedispenseren med 3
forskjellige dufter, samt nøkkelholderen hvor
det er mulig å skifte til ulike farger og mønstre
på samme måte som på flere mobiltelefoner.
I tillegg er Fiat 500 som importeres av Auto
Import Nor AS utstyrt med en nordisk klimapakke som sikrer optimal driftssikkerhet i
kulde. Prisen starter på snaut 160 000 kroner.
I Norge tilbys det en garanti på 5 år/100 000 km.
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Land Rover:

Drivstoffeffektivitet

Land Rover har bygd sitt renommé på å være spesialist på biler som
skal tåle tøffere tak enn de fleste. Det britiske merket har i 60 år
holdt seg til robuste, firehjulsdrevne modeller. I en tid der reduserte CO2-utslipp står i fokus, vil slike biler kunne komme uheldig
ut. Derfor har Land Rover satt i gang jakten på drivstoffbesparelser.

Av H-E Hansen

Derfor lanserer nå Land Rover sin Freelander 2 i
en versjon med betegnelsen TD4_e Stop/Start.
Dette skal være Land Rovers mest drivstoffeffektive bil noensinne Bilen er utstyrt med
et intelligent Stopp/Start-system som gir
betydelig besparing og en ny måte å tilnærme
seg stopp og start i trafikken på.

Den første

og starting – det være seg ved lyskryss eller
i køtrafikk. Systemet gjør at bilen automatisk
stenger av motoren under gitte forhold.
Dermed går ikke bilen på tomgang når bilen
står stille. Drivstofforbruket og CO2-utslippet
reduseres i disse situasjonene til null. Motoren
starter umiddelbart når sjåføren er klar til å
kjøre videre.
- Freelander 2 med Stopp/Start er den første bilen
i produksjon som får fordeler av Jaguars og Land
Rovers store investeringsprogram på 7,3 milliarder kroner i bærekraftige teknologier, sier Phil
Popham, Land Rovers administrerende direktør.
– Fra midten av 2009 vil Stopp/Start være
standard på alle Freelander 2 TD4 med manuell
giring uten tilhørende økning av listeprisen.

Med Stopp/Start-systemet oppgir Land Rover at
drivstofforbruket reduseres med 0,07 liter/mil.
sammenlignet med utgående modell av den
manuelt girede dieseldrevne Freelander 2. Land
Rovers ingeniører har i tillegg målt en drivstoffbesparelse på nærmere 20 % i tett bytrafikk.
En 8 % forbedring tilsvarer en senkning av
CO2-utslippet på en standard Freelander 2 TD4
med manuell giring på 15 gram/km (fra 194 g/
km til 179 g/km). Med hensyn til drivstoffeffektiviteten er forbruket redusert fra 0,75 liter
til 0,68 liter/mil.
Flere stopp/start gjennom bilens levetid
fører til økt bruk av de involverte komponentene i bilen, så økt slitestyrke for disse var en

Stop/Start-systemet er i utgangspunktet i drift...

men kan slås av dersom du ønsker.

Systemet tilbys først på Freelander 2.

Dermed er dette den første modellen som
masse-produseres med teknologier fra selskapets program for bærekraftig konstruksjon,
som går under fellesbetegnelsen ”e_Terrain
Technologies”.
Land Rovers nye Stopp/Start-system
reduserer drivstofforbruket ved bykjøring og
under andre kjøreforhold med mye stopping
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prioritert oppgave for konstruktørteamet. De
utviklet en ekstra kraftig startmotor, en ny
startkrans, et nytt svinghjul med dobbelt masse
og friksjonsbelegg, og et ekstra robust batteri
er satt inn.

Enkel bruk

For at motoren skal slås av må bilen stå stille,
girkassen være frikoblet og clutchen ute når
du stopper opp i trafikken. Så å si umiddelbart
slås motoren av. Du blir overrasket av hvordan
duren og de små vibrasjonene fra motoren
dør ut. Det blir stille i kupeen. Behagelig,
men samtidig overraksende i forhold til at vi
er så tilvendt at maskinen alltid er i gang.
Overraskende og behagelig, men frykt ikke for
å være noen sinke når trafikken begynner å
bevege seg igjen. Du må ikke fomle med startnøkkelen eller gjennomgå noen andre startrutiner enn å trykke inn clutchen. Dette sørger
for at motoren startes på et blunk og er klar for
kjøring når første gir legges inn.
Man kan lure på om ikke stadig start av
motoren gjør at vinningen går tapt. Land Rover
opplyser imidlertid at energien som kreves for å
starte motoren på nytt ikke er større enn at det
er en nettobesparelse med Stopp/Start-systemet hvis stansen er på mer enn 2,5 sekunder.
Stopp/Start-systemet er automatisk aktivert
hver gang tenningen slås på, men med en bryter i dashbordet kan sjåføren koble ut systemet
dersom det er ønskelig.
Det avanserte kontrollsystemet bidrar til at
Stopp/Start-systemet ikke skjer på bekostning
av verken sjåførens eller bilens behov. Med andre ord så vil ikke motoren slås av dersom det
skulle bety at varmeapparatet går kaldt, lysene
svinner hen eller du skulle mangle lading til
batteriet for andre viktige funksjoner på bilen.

Tilvending

Slik vi opplevde systemet under en prøve i tett
London-trafikk i indre City, var det lett å bli dus
med systemet og å henge med de andre venstrekjørerne i verdensbyen. Nettopp London er et
eksempel på de ”truslene” Land Rover prøver å
komme i forkjøpet. Her har myndighetene lagd
en bomring, der større biler med CO2-utslipp på
SUV-nivå skal straffes med en ekstremt forhøyet
avgift for å kjøre inn i byen.

Land Rovers ingeniører har også samarbeidet
med dekkleverandører for å oppnå drivstofføkonomiske forbedringer gjennom redusert
rullemotstand. Dekkegenskapene inkludert
rullemotstanden er optimalisert for hele serien
av tilgjengelige dekkdimensjoner.
Land Rover er grunnleggende opptatt av å
se på hvordan hele energi- og CO2-regnskapet
for en bil summerer seg fra første steg av
produksjonsprosessen til bilen har gått til
veis ende. Derfor er fabrikken for eksempel
drevet med energi fra vindmøller. Og i andre
enden av livsløpet oppgis Freelander 2 å være
den første Land Rover som innfrir kravene i
EU-direktiv 2005/64/EC om gjenbruk, gjenvinning og resirkulasjon.

Det tar nok litt tid å bli vant til Stopp/Startsystemet i tillegg til å stole på den dørgende
stillheten når motoren slukner. Du må legge
av deg eventuelle vaner med å stå stille med
clutchen inne i påvente av grønt lys eller at
køen skal gli videre. Bare hvis du aner at stoppen blir lynrask, kan det være lurt å ikke slippe
ut clutchen. Man må nok legge opp en litt
annen måte å kjøre på i stopp-situasjoner, som
etter kort tid blir en automatisk del av måten
man kjører på.

Mange elementer

En del komponenter er forsterket.

Stop/Start-systemet skal ikke påvirke bilens evner til å takle utfordringer.

Ved siden av Stopp/Start-systemet er den nye
Freelanderen utstyrt med en ny girskiftindikator.
Dette er et lyssignal i instrumentpanelet som
tennes og gir deg varsel om når et høyere gir gjør
det mulig å kjøre bilen mer drivstoffeffektivt.
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Chevrolet:
Corvette er ikke bare en
amerikansk sportsbil.
Den er en 55 år gammel
sammenhengende legende.
Gjennom årene har den
kommet i stadig nye utgaver. Nå er det nummer
seks i rekken som regjerer,
og den har kommet i en
ny utgave.

legende

En levende
Av H-E Hansen

Vi fikk prøve den. På lukket bane. Og med instruktør ved vår side. For her er det både krefter
og fartspotensial som man må lære å forholde
seg til.

Sjette generasjon

Corvette ble skapt av den navngjetne bildesigneren Harley Earl i 1953. Han overbeviste GM
– General Motors – om å produsere en 2-seters
sportsbil som kunne ta opp konkurransen med
tidens europeiske sportsbiler. Siden den gangen
har den oppnådd å bli noe av det ypperste
amerikansk bilindustri har frembrakt av form og
ytelse. Et ikon som har kommet i stadig nye og
forbedrete versjoner.
Bilen vi møter nå mer enn et halvt århundre
etter de første eksemplarene, er den 6. generasjonen av Corvette. Denne modellen – den
såkalte C6 – ble lansert i 2005. I fjor kom en
videreutviklet utgave.

Liten sværing

I det ytre har Corvette C6 beholdt sine former
gjennom den siste oppgraderingen. Det er under
skallet at forskjellene gjør seg gjeldende.
Motoren i Corvetten er her av den ”lille” typen,
for fortsatt sverger amerikanske bilprodusenter
til skikkelige dimensjoner. Så her byr den såkalte
“Small Block”- motoren på 6,2 liters sylindervolum, som utnyttes til å yte 437 hk. Det er en
betydelig økning fra forrige utgave, som hadde
404 hk. Og like imponerende er et dreiemoment
på 586 newtonmeter (Nm), som er økt fra de
tidligere 546. Maksimal effekt oppnås ved imponerende 5900 omdr/min, mens turtalssperren
slår inn ved 6500.
En slik kraftblokk gir fra seg en iørefallende,
dyp dur, slik bare en velvoksen V8’er som baserer
seg mer på stor muskel enn turtall kan gjøre. Og
den sparker villig ifra ved det minste vink. Den
dype duren går over til et brøl.

På en bane får du sett hva bilen og du selv duger til.
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Mestring

En runde rundt den tidligere Formel 1-banen
Paul Richard skal gi et godt bilde av hva bilen
er god for. Her finnes en av bilsportens virkelig
lange rettstrekker, samt både krappe og slakke
svingkombinasjoner.MenCorvette-folketslipper
oss ikke utpå alene. I sidesetet sitter en erfaren
racerfører. Han spiller rollen som nyttig rådgiver:
Som anstand mot overdrivelse for noen og
pådriver for andre.
Når bilen så drar av gårde for fullt er skyvet
imponerende. For ved siden av at motoren er
kraftig, har ikke Corvetten nevneverdig amerikansk overvekt å slite med. Den veier ikke mer
enn rundt 1500 kg. Akselerasjonen 0-100 km/t
går unna på 4,3 sekunder, et tiendedels sekund
saktere hvis du har valgt å kjøre bilen med
automatgirkasse.
Toppfarten er oppgitt til å være 306 km/t.
Vi er et stykke unna å oppnå dette der vi komCorvette fås både med og uten tak.

BILNYTT

Tiår etter tiår har nye generasjoner kommet…

…etter den første Corvetten, som hadde (og har) uovertrufne linjer.

Aldri om vi hadde kjørt så fort ved første forsøk
på egen hånd, men sidemannen gir sindig
veiledning gjennom runde på runde. Gradvis blir
vi vant til samspillet med bilen; føler oss sikre
på hvordan den sitter som støpt på veien og gir
tilbakemelding som ikke byr på overraskelser.

Og fra å være overbevist over egne mesterevner
til å gire manuelt, viser automatgiret seg å
gjøre en overbevisende god jobb, inkludert
muligheten for manuell overstyring når du føler
for det.
Vi europeere er en smule høye i hatten
når det gjelder ”våre” sportsbiler: Riktignok er
de amerikanske bilene både råsterke og raske,
men akk så lite raffinerte… Men slik er det
så absolutt ikke med den stadig videreutviklete
Corvetten. Her er en bil som virker både smekker
og medgjørlig i all sin voldsomhet. Og den har
tillitsvekkende kjøreegenskaper både i svinger
og rett frem som kan konkurrere med det meste.
Corvette er forholdsvis lettkjørt og ukomplisert å bli dus med. Den er velbalansert og bremser like overbevisende som den vinner fart. Du
får stabiliseringsprogrammer som hjelper deg
i hverdagen, finjustert på en slik måte at den
kresne entusiasten ikke føler utidig inngripen

Den ”lille” kraftblokken…

Amerikaneren har kjøreegenskaper man kan takle.

mer ut av en krapp sving og skal vinne fart
bortover langsiden. Men farten bygger seg fort
opp over 200 og stiger raskt videre der neste
sving kommer rasende. Instinktet sier at vi skal
trå på bremsen. Sidemannen sier noe annet.
Han ber oss vente med å slippe gassen. Skiltene
som teller ned mot svingen virvler forbi vinduet
ved førerplassen der bilen kjører langs venstre
kant av banen for å være i posisjon til å ta
høyresvingen. 200 meter. 150 meter. 100 meter!
- Brems nå, sier eksperten.
- Gir ned. Og sving inn… Nå!

Godt samspill

i kjøringen. Og når du virkelig føler for å ta en
tur i fullt firsprang på en lukket bane, finnes
det en ”konkurranse”-innstilling av understellet,
som lar deg utnytte bilen til sitt fulle med de
evnene du har. Gjerne med en røykfylt breisladd, hvis det er slik du liker å leve livet.
Men kjenner vi Corvette-entusiastene rett,
er det mer i nytelsesfull cruising enn toppfart at
de er å påtreffe. Og til å være en så rendyrket
sportsbil er den komfortabel. Du sitter rett og
slett godt i et interiør det er lett å like. Og bak
seteryggene er det et bagasjerom med akseptabel størrelse.
Corvette C06 produseres både som coupé og
kabriolet, samt en spesiell Z06-utgave. Prisene
begynner i størrelsesorden 1,4 millioner kroner.
I seg selv mye penger, selvsagt. Men skal du
absolutt ha en bil av et slikt kaliber, kommer
nok flere av de europeiske konkurrentene på
langt mer.
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Volvo:

Første blikk på S60 Concept

På bilutstillingen i Detroit i begynnelsen av januar gir Volvo
det første glimt av sin neste konseptbil Volvo S60 Concept.
Den gir en klar indikasjon av hvordan den nye Volvo S60 vil
se ut når den introduseres i 2010.
Den coupé-inspirerte silhuetten som ga den originale S60 sitt design, er
nå blitt enda kraftigere markert.
- Konseptbilens design gir et visuelt løfte om fantastiske kjøreegenskaper, og jeg kan forsikre at den neste S60 også vil gi en mer sportslig
kjøreopplevelse enn noen tidligere Volvo-modeller,” sier Volvos administrerende direktør Stephen Odell.

Om den helt nye utforming av bilens “skuldre” – en dobbelt bølge som
går hele veien fra frontlysene til baklysene – sier Volvo’s designdirektør
Steve Mattin:
- Inspirasjonen stammer fra den svenske kystlinjens klipper og bølger.
En fantastisk miks av drama og sensualitet. Inne i bilen har vi vært enda
mer modig – her har vi hatt fokus på å skape en visjon av fremtiden,
sett i et litt lengre perspektiv.
Blant de nye elementene i interiøret er en tynn midtkonsoll i håndlaget Orrefors krystall, som danner en bløt, transparent bølge fra instrumentpanelet og hele veien til baksetets ryggstøtte. Krystallpanelet ser
ut som det nesten svever.

Mazda:

Transsibirsk biltransport

Mazda har som første bilprodusent begynt med transport av
biler til Russland med den Transsibirske jernbanen. Hensikten
er å oppnå redusert leveringstid til de russiske kundene med
opptil 30 dager.
Jernbanetransporten vil være et supplement til dagens eksisterende
leveringsmetode, som også vil fortsette med skip og biltransport fra
Vest-Europa.
Bilene vil bli transportert på den ca. 9.300 km lange ruten fra
Zarubino (nær Vladivostok) til Moskva på egne tog med 30 jernbanevogner. Leveringstiden til Moskva vil kun være 10 dager – like
raskt som et passasjertog. Det benyttes helt lukkede jernbanevogner
og bilenes overflate beskyttes med omfattende innpakking. For å møte
Mazdas kvalitetsstandarder, vil bilene få en grundig inspeksjon når de
ankommer Moskva.

Volkswagen:

Concept BlueSport på sparebluss
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Volkswagen Concept BlueSport er en konseptbil som skal vise
hvordan fremtidens sportsbiler kan produseres. Konseptbilen
skal demonstrere hvordan ren kjøreglede kan få en dobbel
betydning; en fullverdig sportsbilfølelse kombinert med god
drivstofføkonomi og lave utslipp.
Forbedret drivstofforbruk oppnås ved hjelp av blant annet et start/stoppsystem som automatisk stopper motoren når bilen for eksempel stopper
for rødt lys.
Concept BlueSport er en kompakt roadster med 3,99 meters lengde,
utstyrt med en midtplassert dieselmotor på 180 hk med 350 Nm dreiemoment allerede ved 1750 omdr/min. Den klarer seg med et gjennomsnittsforbruk på beskjedne 0,43 liter/mil og et CO2-utslipp på 113 g/km.
Akselerasjonen 0 – 100 km/t går unna på 6,6 sekunder for den bakhjulsdrevne toseteren. Til tross for sin beskjedne størrelse, har bilen
totalt 182 liter bagasjeplass – 112 liter foran og 70 liter bak.
Det Z-formede stofftaket heves og senkes ved hjelp av enkle håndgrep i løpet av få sekunder, og bidrar dessuten til å holde bilens vekt på
et beskjedent nivå.
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Think:

Hederspris for design
Think har i flere år jobbet strategisk og langsiktig med design
i produktutvikling. Nå har den
norske elbilprodusenten blitt
tildelt Norsk Forms Hederspris.

Av H-E Hansen

Prisen er en utmerkelse som tildeles personer
eller institusjoner som har gjort en innsats
for å fremme kvalitet, kunnskap og omdømme
innen design og arkitektur. Norsk Form er en
stiftelse underlagt Kulturdepartementet, som
jobber for å øke forståelsen og kunnskapen
om god design og arkitektur i Norge, og for
kvalitet og nytenking innenfor disse områdene. Tidligere mottagere av Hederprisen er
blant annet Snøhetta, Helly Hansen, Helsebygg Midt Norge og Fretex.

skal være en fullgod erstatning for konvensjonelle biler.
Dette har resultert i at de har gjennomført
norgeshistoriens mest ambisiøse og kompliserte design- og industrialiseringsprosjekt,
inspirert gründere og norsk næringsliv med
sitt gode eksempel og tilført norsk designbransje ny kunnskap. Ikke minst har Think
lykkes designmessig og teknisk med design,
utvikling og produksjon av en banebrytende
elbil, mente juryen.

Begrunnelsen

Helhetlig

Juryen begrunnet tildelingen med blant annet
å si at Think er et visjonært og modig firma
som i flere tiår har ligget forut for sin tid med
en kompromissløs satsing på å lage et mer
miljøvennlig transportmiddel for fremtiden.
Think har hele tiden jobbet mot en elbil som

- Design står i fokus i Think, men Hedersprisen går til hele bedriften fordi bilen TH!NK
city er et resultat av et tett samarbeid mellom
både design, ingeniører og innkjøpere, sier
Katinka von der Lippe, designsjef i THINK.
- Sikkerhet, komfort, ytelse og miljø skal

Selv om THINK i vinter har slitt med økonomien, prises designet høyt.

ivaretas når vi designer bilen. Den helhetlige
tankegangen resulterer i bedre design, og
gir kundene innovative estetiske løsninger.
Bilbransjen er en konkurranseutsatt bransje,
og design spiller en aktiv rolle når kundene
skal velge bil. Nettopp derfor er det ekstra
hyggelig å motta denne prisen.

Samarbeid og heder

Think jobber med noen av de mest anerkjente
designere og designorganisasjoner i Europa, i
utviklingen av fremtidsrettede og bærekraftige
mobilitetsløsninger. Think inngikk nylig et
samarbeid med Royal College of Art i London,
og vil i samarbeid med den anerkjente designskolen i utvikling av løsninger for fremtidens
bilinteriør. Think har tidligere mottatt Merket
for god design fra Norsk Designråd i 2002 og
1999.

Katinka von der Lippe, designsjef i THINK, har vært med på et ambisiøst prosjekt.
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Peogeot:

150 år gammel løve
Den velkjente løven som pryder fronten av
Peugeot-bilene har rundet en alder på 150 år.
Altså ble den skapt lenge før noen bil ennå
hadde rullet ut på verdens veier. Franske
Peugeots første bil kom først i 1899.
Det var i november 1858 at Emile Peugeot registrerte
løven som varemerke for sin fabrikks produkter. Gullsmeden Julien Blazer fikk oppgaven å finne fram til
logoen som skulle prege alle produktene fra fabrikken.
I de første årene var det sagblader og treskjæringsverktøy som dominerte produksjonen, og løven ble

26
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valgt for å symbolisere produktenes skarpe bitt,
seighet og raske kutt. Løven balanserte denne første
tiden langs en pil, og ble raskt fabrikkens mest kjente
varemerke. Løven har gjennomgått flere forandringer
opp gjennom årene, og ble mot slutten av 1800-tallet
et velkjent symbol på sykler, kaffekverner og motorsykler.
Peugeots historie som bilprodusent startet i 1889,
men det var først etter bilutstillingen i Paris i 1933 at
bilene ble utstyrt med løvemerket fra fabrikken. Før
dette var den ”løveløse” perioden preget av at
entusiastiske bileiere selv satte merkene på grillen.

BILNYTT

Ford:

Fiesta-sedan i Kina
En av nyhetene på den internasjonale
bilutstillingen i Guangzhou i Kina i
vinter var sedanutgaven av Fords nye
globale bilserie Fiesta.
Fra før av har Ford lansert 3- og 5-dørsutgaver
av samme bil over store deler av verden.
Kina vil være en stor avtager av 4-dørsmod

ellen, som er utformet og utstyrt for å
tilfredsstille smaken på det stadig viktigere
kinesiske bilmarkedet. Bilen som ble vist i Kina
skal settes i produksjon ved en topp moderne
kinesisk bilfabrikk i år.
I øyeblikket er det ikke bestemt om eller
eventuelt når en 4-dørs Fiesta sedan vil bli
tilgjengelig i Europa.
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Opel:

Den elektriske Ampera

Opel har utviklet en ny, elektrisk bil som har fått navnet
Ampera. Det er en fireseter med fem dører som skal være
godt egnet for daglig bruk med null utslipp.
- Med Ampera blir Opel den første europeiske bilprodusenten som tilbyr
kundene en elektrisk bil som kan kjøre flere hundre kilometer nonstop,
sier markedsdirektør ved GM Europe, Alain Visser.
GMs teknologi for elektrisk fremdrift, kalt Voltec, fungerer annerledes
enn andre avanserte fremdriftssystemer. For korte turer på opptil 60 km,
drives Ampera av kun et litium-ion batteri som lades fra en vanlig 230
volts stikkontakt når bilen er parkert. Altså er bilen en såkalt plugg-inn,
som for det meste går elektrisk og utslippsfritt. Ved lengre distanser
får bilen kreftene fra elektrisitet som er generert av en liten forbrenningsmotor, og først da vil det bli et visst utslipp.
Ampera burde tilfredsstille det daglige kjørebehovet til de fleste
europeiske kunder, mener Opel. For eksempel kjører omtrent 80 % av
tyske bilførere mindre enn 50 km pr dag.

Renault:

Laguna Coupé
Endelig er Renault Laguna Coupé her. Å dømme etter de ytre
formene og spesifikasjonene har det blitt en bil for de store
kjøreopplevelsene.
Renault Laguna Coupé er Renaults comeback på coupémarkedet. Flere
konseptbiler har banet den lange veien frem for dette siden stilstudien
Talisman ble vist i 2001, Wind i 2004, Nepta i 2006 og Coupeen Fluence
ble vist frem i fjor. Denne fireseters coupeen har i stor grad preget
dagens Laguna Coupé.
Understellet 4Control, med firehjulsdrift og styring på alle fire hjul,
skal bidra til sikre kjøreegenskaper og bedre kontroll ved for eksempel
unnamanøvrer. I en nødssituasjon kan vinkelen på bakhjulene endres
med 3,5°. I hastigheter under 60 km/t svinger bakhjulene i motsatt
retning av forhjulene, noe som gir en snudiameter på bare 10,1 m.
Blant de åtte motorene på mellom 150 og 240 hk som Laguna Coupé
leveres med, finnes to helt nye V6-motorer; en 3-liters dieselmotor (V6
dCi) som yter 235 hk med drivstofforbruk på 0,72 liter/mil og en 3,5liters bensinmotor på 240 hk som bruker 1 liter/mil ved blandet kjøring.

Saab:

9-3X – en smart allrounder

Saab introduserer nå sin modell 9-3X som blir tilgjengelig fra
modellåret 2010. Saab mener at de med denne nykommeren i
9-3-serien tilbyr en allsidig bil til dem med aktivt friluftsliv,
men som ikke vil ha en stor SUV.
Saab 9-3X er den første modellen som kombinerer en 2,0 liters BioPowermotor (210 hk/155 kW/300 Nm) med XWD, altså firehjulsdrift og bioetanol (E85). 9-3X er også tilgjengelig med en 2,0 liter bensinmotor. En
forhjulsdrevet versjon leveres med dieselmotoren 1,9 TTiD. Teknologien
i 9-3X skal ifølge Saab være preget av det svenske merkets filosofi om
ansvarsfull kjøring, og kombinerer en dynamisk kjøreopplevelse med
effektiv bruk av ressursene.
Saabs designere har hevet chassiset med 35 mm i forhold til det som
er vanlig på en standard SportCombi, slik at den kan takle kjøring på
ujevne veier. Saab 9-3X er designet spesielt for dem som ofte kjører på
grus- eller skogsveier, uten at dette har gått ut over kjøreegenskapene
på asfalt.
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Rinspeed:

Vyer og design

Det sveitsiske selskapet Rinspeed har spesialisert seg på
konseptbiler. Nå presenteres en ny fremtidsbil; iChange
er den døpt. Dette er verdens første bil som tilpasser seg
antallet passasjerer om bord.
Både innvendig og utvendig er dette en bil basert på drømmer om
funksjon, ytelse og design. Og som alltid med slike fantastiske konstruksjoner, vil vi aldri få se den realisert i annet enn dette eksemplaret.
Men likevel: Nyt synet og drøm med i en smule virkelighetsflukt.

Fundamentalt

Rinspeed og grunnleggeren av selskapet, Frank M. Rinderknecht, sier
at iChange er et symbol for den fundamentale endringen som bilindustrien nå gjennomgår over hele verden. Det er klart, sier idémakeren,
at bare de bilprodusentene som har nyskapende svar på bilkjøpernes
etterspørsel, vil overleve i fremtiden. Rinderknecht mener tiden for
bensinslukerne er over.
- iChange er et innspill om fremtidens forandringer innen individuell
mobilitet. Vi må være klare til å møte utfordringene med nye ideer.

På sekunder

Å si at iChange er strømlinjeformet, er nesten en underdrivelse. Den har
et ytre design som bringer tankene hen til noe klassisk og tidløst man

kan finne paralleller til for generasjoner siden.
Men den byr på større overraskelser. iChange kan skifte form! På
sekunder forvandler den seg fra å være en enseters sportsbil til å ha
tilstrekkelig plass for tre. Hvis sjåføren er alene kan han kjøre en dråpeformet bil som har optimale aerodynamiske egenskaper og dermed minimalt energiforbruk. Hvis flere skal være med, kan bakenden utvides for å
gi dem plass. Nå blir bilen både tyngre og mindre aerodynamisk perfekt,
og bruker mer energi. Men bare inntil sjåføren eventuelt er alene igjen
og kan ”skrumpe” inn bilen. Fleksibiliteten styres med et trykk på en
knapp i kupeen, som har en glasskuppel til tak.

Elektrisk

Den lette bilen er bare 1,03 meter høy. Og den er ikke bare optimalisert
bare for å være energieffektiv. Den skal heller ikke ha avgassutslipp,
siden den har en elektrisk motor som yter 150kW. Dette skal være nok
til å gi bilen en toppfart på 220 km/h og en akselerasjon 0-100 km/t på
litt over fire sekunder.
Av de mange samarbeidspartnerne som har vært med Rinspeed på
dette prosjektet, er også det statlige sveitsiske energibyrået å finne.
Det har vært med på å utvikle solcellepaneler på sidene og toppen av
taket. Disse skal bidra til lading av batteriene i tillegg til hovedkilden
for strøm, som er det vanlige strømnettet på plugginn-måten. Solcellene
skal også drive luftkondisjoneringen.
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Lyset i polarn
REISE

Nord-Norge har sin vinterlige mørketid. Men dagene og nettene er
ikke svarte. Polarmørket har også sitt lys og sine farger. Sammen
med den dramatiske naturen og været har dette blitt en ny turistattraksjon på Hurtigruten.
Av H-E Hansen

- Vi må legge bort det negative begrepet
”mørketid”. Det polare vinterlyset har kvaliteter
som absolutt er på høyde med midnattssola.
Og nordlyset er ren bonus, sier filmskaperen
Nils Gaup, som står bak vinterlysprogrammet
”Jakten på lyset”.

Av verdens fremste

Hurtigruten har fått en betydelig økning i
kapasitet og komfort i de senere årene, og
selv om trafikken øker, er fremdeles belegget
i vintermånedene ikke så godt som ønskelig.
Derfor har man sett muligheten for å utnytte
de spesielle mulighetene om vinteren bedre.
Etter en testperiode med to av Hurtigrutens
skip i fjor vinter, har jakten på lyset nå blitt et
av tilbudene på alle de nye hurtigruteskipene
langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark.
Hurtigruten, som har blitt karakterisert som
en av verdens fremste turistreiser, appellerer
fortsatt i størst grad til utlendinger. Derfor
har jakten på lyset fått navnet ”Hunting The
Light”, og har blitt tilbudt mellom midten av
november og midten av mars denne vinteren.
Den polare lysreisen foregår mellom Bodø
og Kirkenes og er et samspill mellom kunnskapsformidling fra besetningen, naturen og
lyset. Ved siden av de dramatiske kulissene som
kysten byr på av landskaper, nordlys og skiftende vær, er det for dem som ønsker lagt inn
for eksempel polarsirkeldåp, polarhovedstaden
Tromsø og dens historie, hundekjøring, nattlig
fiskekakemåltid på dekk, snøscootersafari og
samiske tradisjoner.

Vinterturismen

Sentralt i lysprosjektet er det også at
Hurtigruten består av arbeidende ”hverdagsskip” som ved siden av å gjøre sin viktige
jobb langs kysten også yter høy service for
turistene. Her skal man bo godt og får ypperlig
bevertning mens man opplever kysten.
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- Vi hadde store forventninger før prøveperioden, men mottakelsen blant passasjerene
har vært enda bedre enn vi kunne våge å tro.
Programmet har aktivisert vinterturistene og
gjort dem enda mer opptatt av og bevisste på
det fantastiske vinterlyset som Nord-Norge byr
på, sier hurtigrutedirektør Leif Øverland.
Han beskriver ”Hunting The Light” som den
mest betydelige produktutviklingen i Hurtigruten på svært mange år. Vær, vind og lys
er vesentlige elementer i det vinterturistene
etterspør. Nå dekkes deres behov gjennom en
systematisert regi og dramaturgi.

Unike ressurser

Nord-Norges lange sommerdager og midnattssol har vært en turistmagnet i alle år.
Hurtigruten seiler fullbelagt i noen få og hektiske sommeruker. Nå ser man muligheter for å
utnytte de helt unike opplevelse vinteren også
kan by på.
Enhver lokalbefolkning i verden kan ha
vansker med å se at det som er normalt og
hverdagslig for dem selv kan være eksotisk og
attraktivt for andre. Nå foregår det en nordnorsk oppvåkning. Et økende antall turister fra
hele verden ser ut til å forstå at også vinterhalvåret har mye spennende å by på. Dette
skjer nettopp i en tid da globale trender går
i retning av at stadig flere reisevante søker
opplevelser utenom det vanlige, slik NordNorge kan tilby om vinteren. Vinterreiser mot
nord gir eksotiske opplevelser.
Tradisjonelt er det lange og langvarige
reiser man har solgt, gjerne hele rundreisen fra
Bergen til Kirkenes. Mange ønsker å reise med
Hurtigruten, men gjerne på kortere, fleksible
og rimelige turer kombinert med organiserte
opplevelser i land. Det finnes en rekke profesjonelle arrangører av alt fra mange varianter
av fisketurer til havørnsafari. Og reisen til og
fra hurtigruteturen kan skje med fly.
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Et vintereven
MOTORSPORT

Rally Norway:

Bildetekst

Av H-E Hansen og Knut Arild Lotterud

For andre gang i historien hadde Norge i år fått æren av å arrangere
et løp i rally-VM. Verdensmesterskapet har konkurranser som går
på forskjellige underlag; asfalt, grus og snø. Rally Norway er det
eneste som virkelig skal sette verdenseliten på prøve på is og
snø. Knallvær og sprengkulde ga perfekte forhold i Mjøstraktene.
32
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Men denne gangen var ikke arrangementet
begrensettil områdenemellom Kongsvinger og
Lillehammer. Fra basen i Hamar ble turen lagt
til Oslo for den aller første, innledende fartsetappen på Bjerkebanen. Her ble også andre
sider ved Rally Norway vist, blant annet ble en
miljøvinkling satt i fokus ved at statsminister
Jens Stoltenberg var ”kartleser” for Sebastien
Loeb da han gjorde en gjennomkjøring med en
hybridversjon av Citroën C4-raceren.

Miljøvinkling

Rally Norway er ett av flere store sportsarrangementer over hele verden som er med i
et klimanøytralt nettverk ledet av FNs klimaprogram.
Rally Norways daglige leder Even Wiger sa:
- Rally Norway har som mål å bli en ledende
drivkraft for å få motorsporten til å bli en
lavkarbon idrett. Sjåførene er rollemodeller og
konkurransene er laboratorier for ny teknologi
og nye drivstoffer. Vår hensikt er å bli drivkraften som får verdensmesterskapet i rally
(WRC) til å bli klimanøytralt. Forhåpentligvis
vil dette også kunne påvirke bil- og drivstoffproduksjonen og privatbilismen.

MOTORSPORT

Rally Norway skulle være klimanøytralt ved at
det skal kompenseres for CO2-utslipp fra bilene
i rallyet, transport av utstyr og all luft- og
veitransport. Under Rally Norway var det også
et «Grønt Rom», der ny teknologi for lavutslippsbiler og drivstoff med lavt CO2-utslipp
ble stilt ut.

Tilbakeslag

Åpningsetappen på Bjerkebanen ga ellers
konkurrentene anledning til å få vist hva de
var gode for før de tre neste dagene med fartsetapper fra morgen til kveld: Femdobbelt verdensmester Sebastien Loeb i Citroën C4, Rally
Norway-vinneren fra 2007 Mikko Hirvonen i
Ford Focus og selvsagt Henning Solberg i sin
Ford Focus. Samt Petter Solberg i en Citroën
Xsara! Bokstavlig talt mot alle odds.
For bare noen uker tidligere hadde rallylivet til Petter, slik han har hatt det i en
lang årrekke, blitt lagt i grus: Fabrikksteamet
til Subaru kunngjorde før nyttår at man la ned
hele sin VM-satsning. Over natten sto Petter
på bar bakke: Uten en jobb, uten bil og uten
et lag med de enorme ressursene penger,
mannskaper og utstyr som settes inn for å

være blant de aller beste. 2009-sesongen sto
for døren og alle kontrakter for fabrikksførere
var tegnet for året.
- Det var et sjokk, sier Petter.
Et tilbakeslag av slike dimensjoner at det
kunne være slutten på karrieren. Ja, hvorfor
ikke, ville mange ha tenkt. Etter en lang karriere med blant annet en VM-tittel og nå en
tilværelse som byr på mange andre goder og
utfordringer enn å kjøre fort med bil gjennom
terrenget, kunne dette være en anledning til å
sette sluttstrek. Men ikke for Petter..!
Petter Solberg har drevet med motorsport
siden 1982, altså det meste av livet. Han gjør
det ut fra en brennende lidenskap for sporten
sin. Det ville vært imot hans natur å gi opp.
- Jeg vil bare kjøre. Det er det eneste jeg vil
holde på med.

Fugl fønix

I løpet av de siste ukene frem mot Rally
Norway satte han i gang med å etablere et privatteam. På rekordtid ville han stable på bena
Petter Solberg World Rally Team og komme seg
til startstreken på hjemmebane. Fra å være på
bar bakke ble kontakter, venner og kjente satt
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Statsministeren er også rallyentusiast.
i sving. Dag og natt arbeidet Petter med å få
alt på plass: Sponsorer ble kontaktet og hele
apparatet av logistikk omkring en VM-satsning
satt i sving med alt fra transporttrailer til klær
og bespisning. Og ikke minst måtte en rallybil
skaffes. Flere muligheter ble testet, og det
endelige valget falt på en Citroën Xsara, som
Loeb kjørte inn til VM-seier i 2006. Altså en
”gammel” bil i VM-sammenheng.
Så selv om midlene var mindre enn hva
de store lagene til Citroen og Ford stiller med,
skortet det ikke på at Solberg-laget fremsto
som helstøpt og proft da dagen for starten på
Rally Norway kom. Og ikke minst var Petter
Solbergs lag preget av sjefens gode, gamle og
smittende entusiasme.
- Jeg håper vi kan være med og kjempe. Og
ha det ordentlig morsomt, kanskje i kamp mot
Henning eller andre...

Petter tok starten
VM-løp i OL-omgivelser.

Petter var tent. Foran tusenvis av tilskuere
viste han allerede på Bjerkebanen at han
hører med i toppen. Østfoldingen viste resten

Petter jublet...

...holdt tritt med teten...
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av verdenseliten bakhjulene og vant utrolig
nok etappen foran Loeb og Hirvonen. Disse
to skulle imidlertid herfra spille hovedrollene
under resten av Rally Norway.
Loeb er uten tvil tidenes største rallyfører.
Fem strake VM og 48 løpsseiere hittil er uten
sidestykke i historien. Likevel har han fortsatt
et ”svakt” punkt: Snø- og isunderlag. Før årets
norske VM-løp har han bare vunnet en eneste
slik konkurranse da han triumferte i Sverige i
2004. Når sant skal sies ble han dermed den
første ikke-svenske eller -finne som gikk til
topps her gjennom alle år.
Loebs selvsikkerhet på snø ble imidlertid
ikke styrket under det forrige Rally Norway i
2007. Da endte han i brøytekanten et sted
i Lillehammertraktene og måtte bryte med
sin Citroën. Franskmannen, som normalt ikke
slår på stortromma når han uttaler seg, virket
ekstra beskjeden med å trekke opp forhåpningene før årets konkurranse.
- Vi får se, er det vanlige utsagnet ledsaget av
en skuldertrekning.

...etter ukers hardt arbeid.

MOTORSPORT

Til siste slutt

Og vi fikk se! At det ble en tre dagers duell
mellom verdensmesteren og Hirvonen. Det ble
en sekundstrid til siste slutt. Stor sett var det
Loeb som førte an med sin Citroën, der de førte
sin kamp om seieren gjennom 360 km med
fartsetapper på smale vinterveier i hastigheter
på opptil 200 km/t.
Da starten skulle gå for den siste av Rally
Norways 23 fartsetapper skilte bare 7 sekunder
i Loebs favør. De hadde hittil vunnet åtte
etapper hver. Men den finske snømesteren
Hirvonen hadde ikke tenkt å gi seg. Her skulle
det kjøres til siste slutt på fjellet ved Budor. Da
den endelige målstreken ble passert etter totalt
3 timer og 28 minutters kjøring på kanten av
det mulige, endte Loeb bare 9,8 sekunder foran
rivalen!
Dette var Loebs 49. seier i et VM-løp. Rally
Norway var årets andreVM-runde og franskmannen hadde også triumfert i Rally Irland i januar.

De norske

Etter første dag lå Petter Solberg på
femteplass, som beste nordmann. Han ledet
dermed den innbitte Solberg-brødreduellen,
siden Henning lå på syvendeplass. Etter andre
dag var Henning nummer fire og det var
Petters tur til å ligge to plasser lavere. Selv
om Henning hadde ambisjoner om å komme
på seierspallen, endte han på fjerdeplassen og
med en etappeseier, mens Petter tok sjetteplassen og VM-poeng. Ikke ulikt hva han
oppnådde i den siste tiden som Subaru-stjerne.
Ikke dårlig, spesielt i lys av at det ofte har
vært rundt en slik plassering han var å finne de
siste sesongene som Subaru-stjerne.
Og bak de mest mediefokuserte rallyførerne, var det god norsk deltakelse. Nyetablerte
Adapta World Rally Team med Mads Østberg
og Anders Grøndal avsluttet på henholdsvis 9.
og 14. plass totalt med sine Subaru Impreza
WRC biler. I gruppe N for de litt mindre bilene
var det stilt store forventninger til Andreas
Mikkelsen, også han i en Subaru. Han kjørte
bra og var virkelig i ferd med å innfri da han
måtte bryte med et ødelagt dekk.
Eyvind Brynildsen i en Mitsubishi kjempet
til siste slutt om seier i gruppe N mot svenske
Patrik Sandell. Selv om Eyvind imponerte stort
og tok inn over et minutt mot slutten, gikk
seieren til Sandell og hans Skoda Fabia S 2000.

Löeb vant som vanlig med sin Citröen...

Resultat totalt Rally Norway 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9
14
15
27
31
32
33

Sebastien Loeb, Citroën
3 t 28 min 15,9 sek
Mikko Hirvonen, Ford
+9,8 sekunder
Jari Matti Latvala, Ford
+1 min 21,8 sek
Henning Solberg, Ford
+3 min 33,5 sek
Dani Sordo, Citroën
+3 min 52,0 sek
Petter Solberg, Citroen
+6 min 25,4 sek

Alle hygget seg: Funksjonærer...

Mads Østberg, Subaru
+10 min 0,5 sek
Eyvind Brynildsen, Mitsubishi
+22 min 11,8 sek
Anders Grøndal, Subaru
+23 min 32,1
Trond Lyseng, Subaru
+46 min 59,7 sek
Anders Kjær, Subaru
+57 min 3,4 sek
Bernard Kongsrud, Mitsubishi 		
+58min 17,2 sek
Bernt Kollevold, Mitsubishi
+1 t 5 min 40,5 sek

...og publikummere i alle aldre.

Tid og plassering registreres nøye på etappene.

...selv om Hirvonen hang med som en skygge i sin Ford.
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Norsk motorsport:

Store prestasjoner
Ved årets store premieutdeling i
regi av Norges Bilsportforbund ble
vi atter en gang minnet om hvor
stor og aktiv norsk motorsport
er. Og resultatene er imponerende i et mangfold av forskjellige
klassser, både nasjonalt og
internasjonalt.

Av H-E Hansen

Rally og racing på asfaltbane, bilcross og dragracing, go kart og traktortrekking. For ikke å
forglemme MAs egne Trafikkløp. Norsk motorsport har noe for enhver alder, ethvert talent
og for de fleste lommebøker. Og for begge
kjønn. Hvert år arrangeres det flere hundre
løp her til lands. Det kjøres over et halvt
hundre Norgesmesterskap og andre cuper.
Over 5000 racerførere har lisens for å delta. I
november ble det gjort opp status med
en gedigen premieutdeling, der 500 gjester
skulle feire vinnerne fra året som gikk.

Årets bilsportsutøver

Norges Bilsportforbund kåret Anders Krohn
fra KNA Klepp Motorsport til “Årets Bilsportsutøver 2008. På 21-årsdagen fikk rogalendingen anerkjennelse for sin suverene seier
i formelmesterskapet F2000 Championship
Series i USA. I konkurranse med 50 andre
førere har Krohn blitt mester i USA og blitt
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kjent som “The Viking”. Også i 2005 tok
Krohn mesterskapstittelen der borte.
Mens de fleste nordmenn med internasjonale ambisjoner kaster sine øyne på
europeiske serier, har Krohn tatt steget over
til amerikansk baneracing. I årets F2000mesterskap tok han tittelen med seier i så
mange som ni av 14 løp i konkurranse med 50
andre, ambisiøse førere! Dette er det foreløpige høydepunktet på en karriere som startet
med go kart da han var fire år gammel.
- Vi har etter hvert fått flere sterke racingførere som bemerker seg internasjonalt.
Anders er den som har gjort det aller
skarpest i år ved å vinne en serie med både
stor deltagelse og et høyt sportslig nivå. At
han i tillegg har engasjert seg for å hjelpe
yngre utøvere i sin egen klubb og i så måte
er et flott forbilde for disse, gjør at han så
absolutt er en verdig vinner av tittelen Årets
Bilsportsutøver, sa Norges Bilsportforbunds
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president Roar Forgaard som overrakte
hedersprisen.

Bilsporttalentet 2008

16-åringen Tomas Eidjord fra KNA Varna stakk
av med seieren i konkurransen ”Bilsporttalentet 2008”. I tillegg til pokalen innebar
seieren en støtte på hele 275 000 kroner til
videre satsning i karrieren.
Eidjord vant den mest omfattende og
prestisjefylte talentkonkurransen i norsk
motorsport. I en finale der han konkurrerte
med fire andre bilsportsutøvere mellom 15
og 22 år. Årets finalister ble testet over en
hel dag på Rudskogen i slutten av september.
Både kjøring med crosskart og racingbiler
inngår. I tillegg måtte finalistene gjennom en
knallhard fysisk test. De måtte også presentere seg selv for juryen, samt vise at de
takler mediepress i et TV-intervju.
Tomas Eidjord deltok i 2008 intern-

MOTORSPORT

asjonalt i gokartsportens toppklasse KF1,
med gode resultater blant annet i det tyske
mesterskapet. Han har også tilhørt Bilsportforbundets elitegruppe det siste året. I høst
har Tomas Eidjord brukt tiden på å teste ut
forskjellige formelbilklasser, og det er klart at
han vil kjøre formelbil neste år.

sport, og i år tok han rally-NM for tohjulsdrevne biler i en Renault Clio.
- Dette var min sjette sesong i rally, min
fjerde NM-medalje og mitt første gull, så
dette smakte veldig, veldig godt, sa Svenkerud
etter at tittelen var sikret.

Greta Molanders Fond

Motorjournalistene deler også ut en hederspris; Eugen-prisen. Den har fått navn etter
Eugen Bjørnstad, Norges fartskonge som med
Alfa Romeo og Bugatti var Nordens raskeste
racerfører på 1930-tallet. Han fikk en rekke
internasjonale Grand Prix-seire på merittlisten. Eugen-prisen for 2008 gikk til rallykjøreren Andreas Mikkelsen. Mikkelsen lå også
lenge an til å bli Norgesmester i rally-NM med
sin Ford Focus i kamp med Mads Østberg i
Subaru Impreza. Mesterskapet skulle avgjøres
i avslutningsløpet. Etter målpassering
hadde de samme poengsum i sammendraget.
Østberg hadde vunnet løpet mens Mikkelsen

Rallyføreren Trond Gudbrand Svenkerud (24)
fra Vang og NAF Motorsport Hamar, ble tildelt
Greta Molanders Fond. Fondet, som er på
50.000 kroner, tildeles hvert år en ung fremgangsrik rallyfører, og det er Norges Bilsportforbund som står for tildelingen.
Fondet har fått navn etter den fargerike
personligheten og rallyføreren Greta Molander
(1908-2002), som deltok i billøp fra 1929,
og blant annet kjørte Rally Monte Carlo 19
ganger fra 1934 til 1973. Så langt har 23
rallyførere fått midler fra fondet. Svenkerud
har deltatt i mange ulike former for motor-

Rallydyst

hadde beregnet at en tredjeplass ville gi
mestertittel. Finlesing av reglementet viste
imidlertid at Østberg trakk det lengste strået
og forsvarte tittelen fra i fjor.

Sikter mot Formel 1

Mens Solberg-brødrene er i toppen av rallyVM og har gitt et støt til rallyinteressen
i Norge, er det flere talenter som nå gjør
seg gjeldende i formelbiler på asfaltbaner.
Rogalendingen Pål Varhaug, som bare er
17 år gammel, kjørte Formel Renault 2.0 i
Europa i 2008 og ble italiensk mester. Dette
fantastiske resultatet gjør at han neste år tar
steget opp til Formel Master-serien. Denne
klassen regnes å være bare et par steg unna
Formel 1, og to av konkurransene kjøres i
sammenheng med Grand Prix-løpene. Alle
løpene direktesendes på fjernsyn i Europa.
Dermed blir Varhaug veldig synlig for dem
som rekrutterer unge stjerner til motorsportens øverste sjikt.
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Kamp mot ungdomsulukkene
Kronikk av: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)

Eg er uroleg for auken i alvorlege trafikkulukker, særleg
fordi det er stadig fleire unge liv som går tapt i trafikken.
Dei førebelse ulukkestala for 2008 viser at
ein av fire som døyr i trafikkulukker er mellom 15 og 24 år, sjølv om dei berre utgjer
ca 10 prosent av folket og berre står for 7
prosent av reiseverksemda. Noko av det som
skremmer meg aller mest er at ferske sjåførar
har opptil 40 gonger høgare ulukkesrisiko
enn gjennomsnittsbilisten.
Me veit ikkje nok, men me veit ein del. Me
veit at den typiske ungdomsulukka skjer i
helga, gjerne natt til laurdag/sundag, at
sjåføren gjerne er ein gut, at det ofte er
fleire med i bilen og det gjerne ikkje er
nokon som har bilbelte på seg. Og: me veit
at den typiske ungdomsulukka ofte involverer høg fart og rus – både alkohol og narkotika. Dette gjer at mange unge sjåførar, særleg gutar, utgjer ei fare både for seg sjølve
og andre. Me må få bukt med desse ulukkene.
Trenden frå i fjor må snuast. Difor vil me no
setje alt me kan inn på å redusere dei mange
ulukkene med unge sjåførar involvert.
Talet på unge som omkom i trafikken auka
monaleg i 2008 etter ein periode med
jamn reduksjon av talet på trafikkulukker
der ungdom er innblanda. I fjor omkom 67
ungdommar i alderen 15-24 år, det var heile
52 prosent fleire enn året før. Dette kan vere
tilfeldig, men er uansett noko me må ta på
alvor, og me kan ikkje narre oss sjølve til
å tru at eit enkelt tiltak vil hjelpe. Mange
tiltak må til for å få ned ulukkestala. Det må
jobbast breitt, og det må jobbast både på
kort og lang sikt.
Dersom ikkje unge opptrer modent og
fornuftig i trafikken, må det bli lettare å
ta frå dei lappen. Det å stanse fartsbøllene
står aller øvst på agendaen når det gjeld
trafikktryggleik. Det er diverre slik at all
erfaring viser at det einaste unge bilførarar
er redde for er å miste lappen. Difor vil me
innskjerpe prikkbelastning for unge førarar
raskt. Dette er kanskje det sterkaste verkemi-
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dlet me no tek i bruk for å stanse
dei unge bilbøllene.
I vår vil det bli meir kontrollar på
vegane. Fartskontrollar, promillekontrollar, kontrollar av bilbeltebruk, fartsovervaking, vegtiltak
og så vidare er tiltak som skal
intensiverast og som også vil
treffe andre grupper bilistar. Eg
arbeider for at me òg så raskt som
mogleg skal innføre hurtigtestar
for narkotika, slik at ein i kontrollar raskt kan avsløre narkotikabruk
hjå føraren – slik me kan avsløre
promille. Dette er ordningar ein
allereie har i mellom anna Danmark og Finland, og som vil gjere det enklare
å gjere noko med ulukker der narkotikapåverka
førarar er innblanda.
Samstundes er det ei rekkje tiltak som rettar
seg mot ungdom spesielt. Me legg til dømes
opp til meir mengdetrening før ein kan få ta
førarkort og køyre åleine. Den nye føraropplæringa fokuserer spesielt på trafikktryggleik,
sjølvinnsikt og risikoforståing for unge bilførarar. Det held ikkje å lære å handtere ein
bil og forstå trafikkskilting – det viktigaste
er å lære korleis ein skal tenkje og opptre
bak rattet slik at ein ikkje er til fare for seg
sjølv eller andre. Noreg ligg heilt i framkant
i verda når det gjeld føraropplæring, og me
ventar at den nye opplæringa vil bidra til å
redusere ungdomsulukkene.
Me har også god erfaring med haldningskampanjar som ”Sei ifrå” og ordningar som
”Trygt Heim for ein 50-lapp”, der ungdom
for 50 kr kjem seg heim med buss eller taxi
i helgane. Det kan sjå ut som at ulukkestala
går ned der ein har utvikla et godt tilbod
med ”Heim for ein 50-lapp” Eg er oppteken
av å vidareutvikle eit trygt tilbod for ungdom som skal heim i helgene, fordi mange
ulukker skjer i det tidsrommet. Eg har òg
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sett på nært hald kor vellukka pilotprosjekta
med føraropplæring strekt over lengre tid i
tilknyting til vidaregåande skulen har vore,
og vil jobbe for at dette blir vidareutvikla.
I budsjettet for 2009 dobla me midlane til
trafikktryggleikstiltak på eksisterande veg,
og til saman skal det i år nyttast over 1 milliard kroner til dette formålet. Tiltak mot dei
mest alvorlege ulukkene skal prioriterast, det
gjeld mellom anna bygging av midtrekkverk,
oppsetjing av siderekkverk, mjukgjering av
sideterreng, utbetring av kurvar og kryss og
automatisk trafikkontroll for måling av gjennomsnittsfart over ei viss strekning. Desse
infrastrukturretta tiltaka kjem alle til nytte,
også dei unge bilførarane.
Ikkje alle unge er trafikkbøller. Dei aller
fleste køyrer skikkeleg, og vil heller ikkje bli
ramma av dei skjerpa tiltaka – tvert i mot
kan dei vere nyttige og gode medspelarar for
oss i kampen for å hindre at ungdom døyr
mykje oftare i trafikken. Eit av dei viktigaste
verkemidla vil altså vere å gjere nettopp det
me veit at trafikkbøllene fryktar mest, ta frå
dei lappen om dei ikkje køyrer forsvarleg.
Kanskje ingen populær medisin, men slike
omsyn kan me rett og slett ikkje ta når liv
står på spel!

TRAFIKK

Ungdomsulykkene i 2008
67 ungdommer i alderen 15
til 24 år var blant de 256
som mistet livet i trafikken i
2008. Dette er en økning på
52 % siden 2007. Seks av ti
ulykker skjedde i helg eller
på høytidsdager.
Ungdom med ferskt førerkort har 40 ganger
høyere risiko enn gjennomsnittsbilisten
for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke. Halvparten av ungdomsulykkene var
utforkjøringsulykker, mens det tilsvarende
tallet for voksne var 30 % ifølge Trygg
Trafikk.

Høy andel

Det er uforholdsmessig mange tragiske
ulykker med ungdom på norske veier.
Hver fjerde som dør i trafikkulykker er altså
mellom 15 og 24 år gamle, samtidig som de
bare utgjør 12,5 % av befolkningen. Gutter er
langt mer utsatt enn jenter. Av 67 ungdommer
var kun 15 jenter, hvorav seks omkom som
passasjerer.
I svært mange av disse ulykkene har det
vært flere ungdommer som også har blitt alvorlig skadet i ulykkesbilene. I flere av ulykkene
har personer i en møtende bil også blitt drept
eller skadet. Seks av ti ulykker skjedde fredag,
lørdag, søndag eller nyttårsaften - og svært
mange skjer på sen kveld eller nattestid.
- Mer må gjøres for å forhindre at så mange
unge liv går tapt i trafikken. Det viktig å opprettholde og forsterke det holdningsskapende

arbeidet som gjøres overfor ungdom, sier
Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.
- Vi vet at flere kontroller og mer synlig politi
på veiene reduserer risikoen for ulykker, både
blant ungdommer og andre trafikanter. Vi
mener derfor at Utrykningspolitiet burde få
økt sine bevilgninger til kontrollvirksomhet.

Fatale feilvurderinger

Ferske bilførere gjør oftere fatale feilvurderinger av fart i forhold til vei og føre, og kjører av
veien eller treffer et møtende kjøretøy. Allerede
etter 6-9 måneder er risikoen kraftig redusert,
og evnen til å velge riktig fart og til å takle
uventede situasjoner er langt bedre.
Ni barn under 15 år mistet livet i trafikkulykker i 2008. Fem var bilpassasjerer, to var fot-

gjengere, en omkom på moped og en på sykkel.

Trafikkopplæring

Trygg Trafikk intensiverer nå det holdningsskapende arbeidet som gjøres overfor ungdom.
– Vi arbeider for at alle barn og unge skal få
en langsiktig, kontinuerlig og god trafikkoppdragelse og trafikkopplæring. Dette arbeidet
starter allerede i barnehagene hvor vi har
fordoblet kursvirksomheten, og har mulighet
til å påvirke foreldrene. Trygg Trafikk vil styrke
trafikkopplæringen i skolen blant annet gjennom
opprette demonstrasjonsskoler og motivere for
at flere skoler tilbyr trafikalt grunnkurs. I 2009
lanserer vi også nye nettsider om trafikkopplæring rettet mot barnehage, grunnskole og
videregående skole, sier Sandberg.

M OTO R F Ø R E R E N | 6 - 2 0 0 8 /1 - 2 0 0 9

39

TRAFIKK

Fotobokser:

Gjennomsnittsmålinger
skal få ned farten
I 2009 innføres fotobokser som måler
gjennomsnittsfart over en strekning. At folk
holder fartsgrensen over lengre strekninger
er viktig for trafikksikkerheten.
Av H-E Hansen

Den nye ordningen innebærer at fotoboksene måler bilenes gjennomsnittshastighet
mellom ulike punkter, såkalt strekningsbasert
auto-matisk trafikkontroll (ATK). Bilister
som holder for høy gjennomsnittsfart, vil bli
bøtelagt. Streknings-basert ATK vil erstatte
tradisjonell punkt-ATK på utvalgte strekninger,
og kan innføres som nytt trafikksikkerhetstiltak på andre egnede strekninger.

Sikkert system

Statens vegvesen gjennomførte et prøveprosjekt med gjennomsnittsmåling nord for
Lillehammer som et ledd av nullvisjonsprosjektet i 2005 og 2006. Erfaringene viste
at det tekniske utstyret virker like bra som
de vanlige fotoboksene som finnes langs
veiene. Den første strekningen som skal få
ordinær måling av gjennomsnittsfart med
fotobokser er E18 gjennom Telemark, og
innføringen av strekningsbasert ATK vil etter
planen bli igangsatt i løpet av 2009.
Systemet fungerer ved at nummerskiltet
på alle kjøretøy blir fotografert i den første
fotoboksen. 3-4 km senere blir kjøretøyet
fotografert på nytt og gjennomsnittsfarten

Veitilsyn:

på strekningen
regnet ut. Har
du kjørt lovlig
blir bildet
slettet med
en gang. Har
du ikke kjørt
lovlig, blir det
behandlet på
samme måte
som i vanlige
fotobokser.

Styrker
trafikksikkerheten

- Å måle
bilenes
gjennomsnittsfart over en lengre strekning
styrker arbeidet med å hindre fartsovertredelser og vil forbedre trafikksikkerheten,
sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete
i forbindelse med at Samferdselsdepartementet
vil innføre strekningsbasert automatisk
trafikkontroll.
- Vi vet at høy fart er medvirkende årsak i

halvparten av dødsulykkene i Norge. Fart
påvirker også hvor store konsekvensene
av trafikkulykkene blir. Dette er et godt
virkemiddel for å øke trafikksikkerheten. Det
er viktig å få farten ned på hele strekninger,
ikke bare på ett punkt, sier trafikkdirektør
Ole Chr. Torpp i Statens vegvesen.

Utredningen har kommet

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete mottok midt i februar innstillingen fra et
regjeringsoppnevnt utvalg som har vurdert om det bør opprettes et selvstendig tilsyn
for veiinfrastruktur. Flertallet i utvalget mener at et slikt tilsyn bør bli opprettet.
Dermed har man kommet nærmere en løsning
som MA var i fremste rekke med å foreslå
allerede i 2000.

Delte meninger

Flertallet i utvalget går inn for at det blir opprettet et systemtilsyn med veiinfrastrukturen.
Et mindretalL i utvalget peker på at det er
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usikkert hvilken virkning et nytt statlig tilsynsorgan vil ha på trafikksikkerheten, og mener at
ressursene heller bør brukes til forskjellige tiltak
med dokumenterte gode effekter, heter det i
innstillingen.
- Eg ser at det er argument som talar for å
opprette eit slikt tilsyn, men eg ser òg at det
framleis er mykje som er uavklart og som me må
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sjå nærare på.
Det viktigaste
for meg er tryggleiken på
vegane våre, sa Navarsete da hun mottok
innstillingen fra lederen for utvaglet, Jorunn
Ringstad.
Innstillingen blir om kort tid sendt ut på høring.
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Tiltakspakken 2009:

Satsning på samferdsel
Av regjeringens tiltakspakke som
i 2009 skal settes inn mot den
såkalte finanskrisen, er det satt
av 3,65 milliarder kroner til å
ruste opp veier og jernbanen i
hele landet. Sikkerhet og miljø er
hovedmål ved siden av hensikten
med å sikre sysselsetting i krisetruete bransjer.
Av H-E Hansen

Ekstra midler

- Tiltaka innan samferdsel vil sikre at fleire
hender og maskiner raskt kjem i arbeid. Samstundes får vi rusta opp veg og jernbane for å
få tryggare, meir miljøvenleg og meir effektiv
transport for folk og næringsliv i heile landet,
sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Samferdselsministeren understreker at en
sterk vekst i jernbanebevilgningene, en
tung satsing på gang- og sykkelveier, økte
bevilgninger til miljøtiltak på veinettet og 50
millioner kroner til ladestasjoner for elbil, vil
gi oss en mer miljøvennlig transportsektor.
Tilleggsbevilgningen på 3,65 milliarder kroner
til samferdselstiltak er ment å være et viktig
bidrag for å redusere klimautslippene fra
transportsektoren, sier samferdselsminister Liv
Signe Navarsete.
- Desse nye løyvingane må sjåast i samanheng
med at det i budsjettet for 2009 tidligere kom
ei auke på 3,2 milliardar kroner til samferdselsformål som òg vil gi stor aktivitet i
anleggsbransjen, sier Navarsete.

Veibevilgningene

Den foreslåtte tilleggsbevilgningen til samferdselsformål er fordelt med 2,3 milliarder
kroner til veiformål, 1,3 milliarder kroner til
tiltak innenfor jernbanesektoren og 50 millioner kroner til ladestasjoner for elbil.
Av den foreslåtte økningen på 2,3 milliarder
kroner til Statens vegvesen skal 810 millioner
gå til trafikktilsyn, drift og vedlikehold, 1,43
milliarder til riksveiinvesteringer og 60 millioner til særlige rassikringstiltak.
Som et viktig miljøtiltak i tiltakspakken
er det satt av 500 millioner kroner til
bygging av gang- og sykkelveger. Det er
dermed satt av 1 milliard kroner til gang- og
sykkelveger for 2009, noe som vil styrke
trafikksikkerheten, og legge forholdene bedre
til rette for miljøvennlig ferdsel for gående
og syklende.

Ladestasjone for elbiler

Regjeringen går inn for å bevilge 50 millioner
kroner til utbygging av ladestasjoner og infrastruktur for elbiler og biler av typen ”plugin-hybrid”. Samferdselsdepartementet legger
til grunn at hver ladeplass vil koste rundt
10 000 kroner, slik at det skal bygges 5 000
ladeplasser.

Elektrifisering

Samferdselsministeren mener at elektrifisering
av transportsektoren er viktig for å redusere
klimagassutslippene og andre utslipp fra

denne sektoren. Utbygging av ladestasjoner
skal også gjøre elbiler mer brukervennlig.
Navarsete sier at utplassering av ladestasjoner
der folk ferdes, er en viktig del av regjeringens strategi for å elektrifisere transportsektoren raskere, som et tiltak ved siden av
andre avgifts- og spesialtiltak for å gjøre det
attraktivt å eie og leie elbil.
Ordningen skal administreres av miljøsatsingen Transnova, som er under etablering
ved Teknologiavdelinga til Statens vegvesen
Vegdirektoratet i Trondheim. Over statsbudsjettet for 2009 er det tidligere bevilget
50 millioner kroner til Transnova.
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Mørkekjøring:

Blending gjør blind

Ikke se rett i billysene som kommer mot deg! Det er direkte farlig å bli blendet av kraftig lys fra
møtende trafikk under mørkekjøring. Hvis du blir blendet av lys fra møtende biler, kan det ta mer
enn 11 sekunder før du ser normalt igjen.
Av H-E Hansen

– På 11 sekunder kjører du 160 meter hvis du
holder en fart på 50 kilometer i timen, sier
optiker Olaug Skrøppa, som er ansvarlig for
trafikk og syn i Norges Optikerforbund.

Lange veier

Olaug Skrøppa underviser nye trafikklærere i
hvordan synet påvirker kjøreegenskapene og
mener mange bilister ikke er klar over hvor
farlig det er å bli blendet av møtende trafikk.
– Å kjøre i mørket er krevende nok i seg selv,
men blir du blendet mens du kjører 90 kilometer i timen på en motorvei, kjører du 280
meter før øyet har normalt mørkesyn igjen.
Det er skremmende.
Tallene hun referer til er gjennomsnittstall for
alle bilister, men jo eldre du er, desto lengre
reaksjonstid har øyet.
– Ikke se rett i billysene som kommer mot
deg. Hold blikket til siden av den møtende

bilen, ellers kan det ta veldig mange sekunder
før du ser klart igjen, sier hun.

mindre fleksibelt, det svir og blir rødsprengt
og trenger hvile.

Kjøre med stær

Dårlig mørkesyn

Skrøppa mener bilistene kan gjøre mye for å
se bedre i mørke.
– De som trenger briller når de kjører, må ha
dem på. Det er farlig å glemme brillene når en
skal på veien i desembermørket.
Og både briller og frontruter på bilen må være
rene. Å kjøre bil med skitne ruter er som å
kjøre med grå stær. Utsynet blir sterkt redusert. Vinduene må være rene både utenpå og
inne i bilen, og frontlyktene trenger også vask
for å gi best mulig lys.
Hun oppfordrer også bilistene til å ta pauser
hvis de kjører langt.
– Øyet blir også slitent. Det er ikke bare
hodet og nakken og magen som reagerer
på stress og påkjenninger. Et trøtt øye blir

Lane Assist registrerer hvor du burde.
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Mørkesynet vårt blir dårligere allerede fra
40-årsalderen, men Skrøppa tror mange sjåfører ikke skjønner hvor dårlig de ser i mørket.
– Endringene kommer gradvis, og det kan ta
lang tid før man merker noe. Fra vi er 40 år
endres linsen i øyet slik at hele synsinntrykket
blir mindre skarpt og generelt mer dunkelt.
40-åringer trenger dobbelt så mye lys som de
på 20 for å se skarpt.
Noen blir ekstra nærsynte i mørket og kan
få briller som hjelper dem til å takle mørket
bedre.
– En synsundersøkelse kan avdekke om man
har nedsatt nattsyn, sier optiker Olaug
Skrøppa.
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Kollektivfeltet:

Minibusser og mopedbiler ut

Av H-E Hansen

Fra 1. januar 2009 kan ikke
lenger private minibusser med
færre enn sju passasjerer bruke
kollektivfeltene. Definisjonen på
minibuss er en buss med inntil
16 passasjerplasser, i tillegg til
førerplassen. Nye regler gjør også
at de såkalte mopedbilene mister
retten til å kjøre i kollektivfeltet.
Minibusser som kjører med løyve for yrkestransport og minibusser som frakter sju eller
flere passasjerer i tillegg til sjåføren vil derimot fortsatt kunne bruke kollektivfeltet.

Bedre plass for buss og drosje

Hensikten med å endre regelverket er at
det skal bli bedre tilrettelagt for kollektivtrafikken; busser og drosjer.
- Ved å stille strengare krav til kven som kan
bruke kollektivfelta, legg vi til rette for dei
miljøvennlige transportløysingane og vi gjer
det dessutan enklare å handheve regelverket,
seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Paragrafene

Den nye paragrafen i trafikkreglene som
omhandler dette (Forskrift av 21. mars 1986

nr 747 om kjørende
og gående trafikk § 5
nr 2), sier nå: Kjøring
i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt
som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel
kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn,
tohjuls motorsykkel, tohjuls moped, sykkel
eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike
felt.

Kollektivt

Hva som defineres som kollektiv- eller
sambruksfelt fremgår av i forskrift 7. oktober
2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger
(skiltforskriften), der endringene gjør at § 12
nå sier om skilt 508.1 for buss og 508.2 for
buss og drosje: Skiltet angir at kollektivfelt
begynner og at trafikkreglenes bestemmelser
om kollektivfelt gjelder. Buss med inntil 16
passasjerplasser i tillegg til førerplass kan
bare brukes i kollektivfelt ved utøvelse av
løyvepliktig persontransport eller med minst
7 passasjerer i tillegg til fører. Skiltet gjelder
fram til skilt 510 ”Slutt på kollektivfelt” eller
til første vegkryss. Skiltet oppheves også av
vegvisningsskilt som angir annen bruk av
feltet.

Sambruk

For skilt 509 – ”sambruksfelt” - lyder paragrafen nå: Skiltet angir at sambruksfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om

sambruksfelt gjelder.
Feltet kan brukes av
drosje og buss, samt
av motorvogn som
transporterer minst det
antall personer som
er angitt ved tall på
skiltet. Buss med inntil
16 passasjerplasser i
tillegg til førerplass,
og som ikke brukes i
løyvepliktig persontransport, omfattes
også av skiltets krav
om antall personer.
Skiltet gjelder fram
til skilt 511 ”Slutt på sambruksfelt” eller til
første vegkryss. Skiltet oppheves også av
vegvisningsskilt som angir annen bruk av
feltet.

Tre- og firehjulinger

I tillegg er det fastsett en endring i trafikkreglene som gjør at det ikke lenger er lov å
kjøre med tre- og firehjuls motorsykkel og
moped i kollektiv- og sambruksfelt. Det er
å forstå slik at de såkalte ”mopedbilene”
ikke lenger kan bruke kollektivfeltet. Men
elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer har
fortsatt lov til å kjøre i kollektivfeltet, selv
om de har mindre enn fire hjul!
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CO2-utslippet uendret

Nye norske biler slipper ikke ut noe mindre CO2 enn tidligere. Til
tross for at stadig flere nye bilmodeller nå kan leveres med lavere
utslipp, velger norske bilkjøpere i stor grad biler med relativt høye
utslipp. Norske bilkjøpere prioriterer fremdeles effekt og komfort
fremfor lavere utslipp og mindre forurensing, viser registreringsstatistikken for 2008.
Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler registrert i 2008 ble 158 gram pr kilometer.
Dette er omtrent på samme nivå som i 2007
(159 gr/km).

Effekt fremfor mindre forurensning

Tallene fra OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken) viser at det må mer til enn et bredt
modellutvalg for at nordmenn skal kjøpe biler
med lavt CO2 utslipp, sier direktør Erik
Andresen i Bilimportørens Landsforening

(BIL). – I dag finnes over 60 forskjellige nye
bilmodeller som har utslipp under 140 gram pr
kilometer og flere biler med lave utslipp vil bli
lansert fremover. Bilprodusentene investerer
store beløp i utviklingen av mer effektive
motorer.
Statistikken fra OFV viser at folk flest ikke
prioriterer miljø i særlig grad når de velger ny
bil. Komfort, fremkommelighet og kjøreytelse
synes viktigere. Derfor foretrekker fremdeles
mange litt store biler med kraftige motorer og

Vrakpanten må økes
En økning av vrakpanten er den mest effektive måten å få gamle biler
ut av sirkulasjon på. Dagens vrakpant på 1500 kroner stimulerer ikke
nok. Dette mener BIL (Bilimportørenes Landsforening).
En økning av vrakpanten må til for å få gamle
forurensende biler med dårlig sikkerhet raskere
ut av trafikken.

Økt antall

Antallet bruktbiler som tilbys i markedet har
vist en sterk vekst det siste året. Det er ingen
tvil om at mange av disse med fordel kunne
vært skrotet i stedet for å bli solgt videre,
mener BIL. I tillegg kommer alle de som
”kjøres så lenge det går”.

Uten katalysator

- Vi mener at en kraftig økning av vrakpanten
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på biler uten katalysator vil være et effektivt bidrag for å få de mest forurensende
eksemplarene ut av veien, sier direktør Erik
Andresen i BIL.
- Antakelig vil en pant på 5000-10000 kroner
gi en meget god effekt i dette segmentet.
Dette vet vi av erfaring. I 1996 ble vrakpanten midlertidig satt til 5000 kroner, noe som
medførte at over 250000 biler ble skrotet.
I år blir til sammenligning ca 110 000 biler
sendt til skroting. I tillegg til dette, bør også
den generelle vrakpanten justeres opp. Den
har stått uforandret siden 1999, sier Erik
Andresen.
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utstyr som firehjulsdrift og automatgir.

Bør lønne seg

- BIL mener at fjorårets salgsstatistikk tydelig
viser at den mest effektive metoden for å
styre nordmenns bilvalg er å motivere gjennom avgiftsnedsettelser, sier Andresen.
- Det skal lønne seg å velge biler med lave utslipp. Holdningskampanjer og informasjon kan
nok øke bevisstheten, men det er først når det
virkelig merkes i lommeboka at folk blir villige
til å forandre sine prioriteringer og valg.

Spennende måneder

- Sist gang vi hadde en merkbar nedgang
i CO2-nivået var ved forrige omlegging av
engangsavgiften, 1.1.2007. Det blir derfor
meget spennende å følge med i månedene
som kommer. Den nye avgiftsmodellen som
trådte i kraft fra nyttår, favoriserer i enda
større grad modellene med lavest utslipp,
sier direktør Erik Andresen i BIL.

TRAFIKK

Norske bilister:

Vil spare miljøet,
men vet ikke helt hvordan
Norske bilister vet ikke helt
hvordan de skal forholde seg for
å belaste miljøet mindre, selv om
de hevder at de ønsker å redusere
sine utslipp. Nesten fire av ti
spurte mener dagens miljøutfordringer har konsekvenser for
bilkjøringen deres. Men når det
kommer til konkrete tiltak, er de
mer usikre på hva de skal gjøre.
En undersøkelse blant et representativt utvalg
på 1900 nordmenn viser at 35 % av billistene mener dagens miljøutfordringer har fått
konsekvenser for deres bilbruk. Men de lurer
på hva de kan gjøre.

Kjører mindre bil

- Vår undersøkelse viser at miljøtankene har
slått godt inn hos norske bilister, men at få
har gjort konkrete miljørelaterte tiltak i bilbruken sin, sier konserndirektør Ivar Martinsen
i forsikringsselskapet If, som har gjennomført
undersøkelsen.
Forsikringsselskapet merker ikke noe til at
kundene ønsker å redusere sine valgte kjørelengder på bilforsikringene. Ved siste årsskifte
hadde 84 % av bilkundene valgt kjørelengdetrinn under 16 000 km. pr. år. Dette er
uendret fra året før.
- Alt i alt viser undersøkelsen et betydelig
ønske om å endre atferden, men det er begrenset hva som er gjort i konkret handling.
Endring til mer miljøvennlig bilhold ser ut til
å være en lang prosess i befolkningen.

Mye å hente

Undersøkelser viser at man kan redusere
drivstofforbruket med opptil 20 % som en
følge av endret kjørestil og enkle tiltak som
for eksempel riktig lufttrykk i dekkene og
redusert bruk av aircondition. Likevel er det
bare en liten gruppe på 6 % som svarer at de
har lagt om kjørestilen.
41 % av dem som sier at miljøutfordringene har fått konsekvenser for dem, svarer
at de kjører mindre. Her er det relativt store
geografiske forskjeller, der folk i byene er
mer positive til mindre bilkjøring enn folk i
distriktene, som naturlig nok henger sammen med geografiske avstander og et mindre
utbygd kollektivtilbud.

Små utslag

”Kompiskjøring” av miljøhensyn er lite utbredt. Kun fire % slår seg sammen og kjører
i samme bil av miljøhensyn. Men selv om det

er så få som svarer bekreftende på dette i
undersøkelsen, kan det være en god del flere
som samordner kjøringen med andre på grunn
av økonomi eller andre praktiske årsaker.
12 % av de spurte vurderer å kjøpe mer miljøvennlig bil. Av dem som mener miljøutfordringene har konsekvenser for bilkjøringen, svarer
12 % at de kjører mer kollektivt. Også her er
de geografiske forskjellene store med tanke på
hvor i landet kollektivtilbudet er best.
10 % sykler og 9 % av de spurte sier at
går mer som følge av miljøutfordringene.
Igjen spiller det inn hvor i landet man bor,
siden bruk av sykkel og apostlenes hester til
ren transport avhenger av avstand til jobb,
barnehage, butikk og andre servicetilbud.
Og ingen velger bort bilferien. Den virker hellig. Ingen velger bort den for å spare miljøet.
Det er heller ingen som har redusert kjøringen
av barn til skole og fritidsaktiviteter for å
spare miljøet.
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Dybdeanalyse
av dødsulykker
I desember la Statens Vegvesen frem sin årlige
dybdeanalyse av dødsulykkene i trafikken. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen overleverte
rapporten for 2007 og en foreløpig analyse av
de første 11 månedene av 2008 til samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Analysen viser at
i nesten 7 av 10 dødsulykker har ulike forhold
knyttet til bilføreren vært dominerende årsak.
I over halvparten av dødsulykkene har farten
vært for høy. I nesten hver fjerde ulykke var
det kjøring i ruspåvirket tilstand.

Av H-E Hansen

- I kampen mot trafikkdøden er kunnskap viktig.
Derfor er vårt ulykkesanalysearbeid viktig. Vi
rykker ut og gransker alle dødsulykker. Dette er
grunnlaget for tiltak og utgjør vårt fakta- og
kunnskapsgrunnlag, sa vegdirektøren.

Trafikksikkerhetsarbeid

Statens vegvesen er landet største og viktigste
trafikksikkerhetsaktør. Man driver et omfattende
arbeid basert på kunnskap og erfaring.
Arbeidet med dybdeanalyser av alle dødsulykkene har pågått siden 2005. Gjennom
arbeidet vises kompleksiteten i forhold som
medvirker til alvorlige ulykker. Det pekes på
årsaksfaktorer bak ulykkene og hvorfor konsekvensene blir så alvorlige. Analysene omfatter
forhold ved trafikant, kjøretøy og vei.
Hensikten med det omfattende arbeidet er
å få bedre kunnskap om hvilke forhold som ligger. bak dødsulykkene, slik at Statens vegvesen
lettere kan sette inn målrettede tiltak mot
de alvorligste ulykkene. Ulykkesanalysene gir
både grunnlag for gjennomføring av eventuelle
strakstiltak knyttet til et ulykkessted og et
bedre faglig grunnlag for å foreslå generelle
tiltak rettet mot trafikant, kjøretøy eller vei.
Samferdselsminister Navarsete mottok
rapporten fra vegdirektør Moe Gustavsen.
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Et samfunnsproblem

- Trafikkulykker er et stort samfunnsproblem, sa
samferdselsminister Navarsete i forbindelse med
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presentasjonen av dybdeanalysen.
- Årsakene til ulykkene er sammensatte. Derfor
må tiltakene mot dem også være sammensatte. Men som så ofte ellers er gjerne det
enkle det beste. Senk farten! Unngå alkohol
og rusmidler! Bruk sikkerhetsbelte og refleks!
Man overraskes over at flere ikke sikrer seg
bedre på så enkelt vis.
For øvrig lovet samferdselsministeren at
trafikksikkerhet er et prioritert område for
regjeringen.
- Bruk av virkemidler over et bredt felt ligger
fast som hovedstrategien til regjeringen i
arbeidet med å gjøre veitrafikken tryggere.
Vi har økt innsatsen for trafikksikkerhet, og
vil fortsette med målrettet arbeid basert på
et godt kunnskapsgrunnlag og i samråd med
fagmiljøene og frivillige organisasjoner, sa
samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
- Med mørketid og krevende kjøreforhold
er det viktig at både bilførere, syklister og
gående er godt rustet på hver sin måte, med
rett utstyr som gode dekk, godt lys og refleks,
understreket samferdselsminister Navarsete.

Årsakene gjentar seg

Ifølge den nasjonale analysen for 2007 mistet
233 personer livet fordelt på 209 ulykker.
Dette er 9 færre drepte enn i 2006. 87 (42 %)
mistet livet i møteulykker i 2007, mens 68
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(33 %) av ulykkene var utforkjøringsulykker. 23
(11 %) var fotgjengerulykker, mens det var 14
(7 %) kryssulykker og 10 (5 %) som en følge av
kjøretøy i samme kjøreretning.
Også i 2007 var manglende førerdyktighet
og fart dominerende. Analysene viser at i 22
% av ulykkene var det kjøring i ruspåvirket
tilstand. Dette gjelder både promillekjøring og
kjøring hvor fører var påvirket av narkotika eller
medikamenter. Antakelig er dessverre tallet
høyere, for statistikken er mangelfull blant annet fordi det ikke er rutine for å ta blodprøver
av bilførerne etter en dødsulykke.
I 52 % av dødsulykkene var farten høyere
enn fartsgrensen eller høyere enn forholdene
skulle tilsi. Lite erfaring eller kunnskap hos
bilfører er antatt å være medvirkende faktor
i så mange som 66 % av alle dødsulykkene.
- Granskningen er klinkende klar. I 1 av 5
ulykker har fart vært den direkte årsaken
til ulykken, mens i over halvparten av alle
døds-ulykker på norske veier har fart vært en
medvirkende årsak, poengterte vegdirektøren.

Prosentvis fordeling av personskadeulykker og drepte/hardt skadde på ulykkestyper i 2007.

Veirelaterte forhold

Analysen for 2007 viser at i en rekke av
ulykkene kan veirelaterte forhold ha medvirket
til ulykken eller ulykkens omfang. Veien og veimiljøet har vært medvirkende faktorer i nesten
40 % av dødsulykkene i 2007. De viktigste
forholdene har vært vanskelige føreforhold
grunnet is/snø og våt vegbane. Glatt føre i
en kombinasjon med for høy hastighet kan ha
vært en medvirkende faktor i 18 % av ulykkene.
- Vanskelige føreforhold, veiens linjeføring
og mangelfull skilting og oppmerking er de
viktigste faktorene. Veien i seg selv er sjelden
dominerende årsak, men er med på å avgjøre
utfallet når ulykken først er ute. Her brukes
også våre ulykkesanalyser aktivt for tiltak både
på kort og lengre sikt, sa vegdirektør Terje Moe
Gustavsen.

Drepte i vegtrafikken i 2005, 2006 og 2007 fordelt på trafikantgrupper.

Dårlige kjøretøyer

I analysen har det også blitt sett på i hvilken
grad bilen har vært medvirkende årsak til
dødsulykken. Det er nedslående at det i så
mange som 24 (12 %) av ulykkene er funnet
feil eller mangler ved dekk og hjulene på
ett eller flere av de involverte kjøretøyene.
Feil eller mangler ved kjøretøyets lysutstyr
kan ha vært medvirkende faktor i 3 (1 %)
av ulykkene, mens feil med bremsene kan
ha vært medvirkende faktor i 9 (4 %) av
dødsulykkene. Dårlig utsikt for bilføreren
kan ha vært medvirkende faktor i 9 (4 %) av
dødsulykkene. Mangelfull sikring av last og
løse gjenstander, som blir livsfarlige ved en
kollisjon, kan ha vært medvirkende faktor i 10
(5 %) av ulykkene.
- Det er typisk at det var enkle midler som
skulle til for at bilistene kunne ha unngått
disse ulykkene, understreket Finn Harald
Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen.

Antall dødsulykker hvor ruspåvirkning har vært medvirkende faktor. (Kilder: SSB og Statens vegvesen

Navarsete, Moe Gustavsen og Amundsen la frem viktig kunnskap om årsakene til dødsulykker.
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Blå Kors:

Rus og dårlige
oppvekstvilkår
TV-aksjonen Blå Kors ble en suksess. Nesten 200
millioner kroner har kommet inn til organisasjonens arbeid, spesielt rettet mot barn og
unge som rammes av voksnes rusmisbruk.
Og det trengs. For norsk alkoholkonsum er på
et rekordnivå. De viktigste indikatorene
viser en utvikling der rusmisbruk i økende
grad vil ramme norske barn, ungdom og familier.
Av H-E Hansen

Det norske folk opplever sviktende rusomsorg,
økende skadevirkninger av rusmisbruk og gir
tverrpolitisk støtte til skjerpet eller videreført restriktiv ruspolitikk, i følge Blå Korsrapporten 2008.
- Det er en økende ubalanse mellom utglidningen på rusfeltet, og den politikken som skal
beskytte befolkningen mot skadevirkningene
av en slik utvikling, sier generalsekretær i Blå
Kors, Geir Gundersen.

Omfattende undersøkelse

Blå Kors-rapporten inneholder en oversikt over
alkoholkonsum, skjenkepolitikk og prisutvikling
på alkohol i Norge. Undersøkelsen om nordmenns holdninger til rus og rusmisbruk
er gjennomført av Norstat blant et lands
representativt utvalg på 4000 nordmenn over
18 år. Dette er fire ganger så mange respondenter som en alminnelig politisk meningsmåling
benytter. Det har vært stilt spørsmål til 200
personer i hvert fylke og til 400 i Oslo. Undersøkelsen omfatter 7 ulike temaer knyttet til rus
og rusmisbruk, i alt 31 spørsmål.
GeneralsekretærGeirGunderseniBlåKorsNorge,
har lagt frem interresseante undersøklser.
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Konsum opp,
pris ned

Tallenes tale på
rusfeltet forteller
et ganske entydig språk om økning. Alkoholforbruket i Norge er rekordhøyt,
og har økt fra 3,45 liter i 1960 til 6,6 liter
i 2007, altså nesten en fordobling. Samtidig har prisene på alkohol i alle kategorier
falt kontinuerlig siden 1960. Brennevin og
sterkvin har falt mest. Antall skjenkesteder
i Norge er tredoblet fra 2439 i 1980 til 7267
i 2006. Skjenke-steder med spritbevilling er
tidoblet fra 592 i 1980 til 5914 i 2006. Antall
Vinmonopol er doblet på ti år, fra 114 i 1997
til 228 i 2008. Både brennevin og champagne
er nå billigere i Norge enn i Sverige, justert
for nasjonalt lønnsnivå.

Hovedtrekk i Blå Korsundersøkelsen

62 % av befolkningen opplever at skadevirkningene av alkoholmisbruk har økt de siste
ti årene. 64 % opplever at skadevirkningene
av annet rusmisbruk har økt. 75 % av befolkningen opplever i liten grad at mennesker
med rusproblemer i Norge får den hjelpen
de trenger. 84 % av befolkningen ønsker en
alkoholpolitikk som er like streng som i dag
eller strengere.
- Sett i lys av dette, er det påfallende lite
diskusjon i offentligheten om den retning
ruspolitikken har, og politikere flest er
urovekkende lavmælte om hva som gjøres
for å redusere skadeomfanget av rusmisbruk
i Norge. Rusfeltet og forhold som beskytter
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barn
og unges oppvekstvilkår engasjerer folk, og
det er tverr-politisk aksept for å føre restriktiv
politikk på området, påpeker Geir Gundersen.

Dårlige oppvekstvilkår

TV-aksjonen Blå Kors samlet inn midler til
arbeid for barn og ungdom som rammes av
voksnes rusmisbruk. I Norge finnes det mange
barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Helsedirektoratet anslår at det dreier seg
om minst 120 000 barn på lands-basis. Barn
somvokseroppmedrusmisbrukendeforeldre får
en oppvekst preget av mye uforutsigbarhet,
mangelfull omsorg og mye ansvar.
Hele 77 % av de spurte i Blå Kors-undersøkelsen 2008 oppgir foreldres rusavhengighet
som den største trusselen mot barnas oppTV-aksjonenBlåKorsbleensuksess.Midlenekommer godt med til norskt og internasjonalt arbeid.
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vekstvilkår. Det er bred enighet om at voksne
må være svært påpasselige dersom det drikkes
alkohol med barn tilstede. Et overveldende
flertall - 86 % - er uenige i påstanden om at
voksne kan drikke alkohol på samme måte
med barn til stede som når bare voksne er
tilstede.
Befolkningen er todelt i synet på om det
er greit at voksne drikker alkohol med barn til
stede. 46 % mener at voksne ikke bør drikke
alkohol med barn til stede, mens 53 % mener
at det er greit at voksne drikker alkohol med
barn til stede. Drøyt halvparten mener at det
ikke er greit at voksne drikker alkohol med
barn til stede, bare de voksne ikke blir fulle.
Andelen som synes dette er akseptabelt er
43 %. 51 % mener at det ikke er greit at
voksne drikker alkohol med barn til stede,
bare de voksne ikke blir synlig beruset. Andelen som synes dette er akseptabelt er 48 %.
Blå Kors oppfordrer regjeringen til å sikre
at vi i praksis gjennomfører den nødvendige
politikk for å beskytte barn og unge mot
skadevirkningene av andres rusmisbruk. Dette
forutsetter konkret, intensivert handling på
tre punkter: Finne barn og unge som er rammet, hjelpe barn og unge som er rammet og
forebygge at nye barn og unge blir rammet

Alkoholforbruk pr innbygger i alkoholliter.

I hvilken grad opplever du disse faktorene som en trussel mot barns oppvekstvilkår?

Unges rus

Undersøkelsen viser at bare 2 % av befolkningen i Norge aksepterer at 14- og 15-åringer
drikker alkohol. Gjennomsnittlig debutalder
for øl i Norge er 14,5 år. For vin/sprit er
gjennom-snittlig debutalder 15 år.
- Det er gledelig at befolkningen uttrykker en
svært restriktiv holdning til tidlig alkoholdebut. Men det er et påfallende gap mellom
debutalder og den sunne skepsisen i befolkningen, sier generalsekretær i Blå Kors, Geir
Gundersen.
Bare 21 % av befolkningen i Norge aksepterer at ungdom drikker alkohol på egenhånd
før de når den lovlige grensen på 18 år, mens
20 % aksepterer at foreldre skjenker alkohol
til ungdom hjemme, før de når den lovlige
aldersgrensen. Blå Kors-undersøkelsen viser
store generasjonsforskjeller i holdningene til
tidlig alkoholdebut. De yngre generasjonene
er langt mindre restriktive til drikking før
fylte 18 år. I aldersgruppen under 30 år mener
40 % at 16-17 åringer kan drikke alkohol
uten foreldrene til stede, 32 % mener det er
akseptabelt at foreldre serverer alkohol til 16
og 17-åringer.
- Kombinasjonen av tidlig alkoholdebut og
mindre restriktiv holdning blant yngre generasjoner er et alvorlig faresignal. Vi har aldri
hatt et høyere alkoholkonsum i Norge, og aldri
har det vært viktigere å forebygge rusmisbruk
enn nå, sier Geir Gundersen.

Voksne bør ikke drikke alkohol med barn til stede.

I hvilken alder er det akseptabelt at foreldre serverer alkohol til egne barn i familiesammenhenger.

Les mer om Blå Kors på nettsidene
www.blakors.no
Dersom du fikk være sosial- og helseminister for en dag, hvilke av disse samfunnsproblemene ville
du prioritert høyest? (Kilder: SSB og Blå Kors)
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Massiv holdning mot promillekj
96 % av den voksne norske befolkningen mener at man bør la være
å drikke alkohol når man skal kjøre bil. Dette tilsvarer 3 680 000
personer i Norges befolkning, som er krystallklare på at man ikke
bør drikke alkohol når man kjører bil. Tallene fremkommer i en
meningsmåling Synovate har gjort for AV-OG-TIL.
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Holdninger og trafikksikkerhet

Antallet drepte i trafikken har vist en økning det siste året. Promillekjøring er her en
betydelig risikofaktor. En promillekjører er
innblandet i omtrent hvert fjerde dødsfall i
trafikken.
Det at alle opprettholder strenge holdninger til promillekjøring er viktig for å øke
trafikksikkerheten.

TEMA

jøring
- Hvis vi alle omgjør de gode holdningene til
ansvarsfull bilkjøring, gir det et tydelig signal
om at promillekjøring er uakseptabelt. Vi kan
alle gjøre det, ved å la bilen stå når vi har
drukket, sier Frode Restad, kommunikasjonssjef i AV-OG-TIL.

I mindre grad

Nesten alle mener at trafikken bør være

alkoholfri, men noen grupper i mindre grad. Menn og
ungdom mellom 15 og 24 år
viser mer toleranse for
promillekjøring og støtter
i mindre grad opp om at
trafikken bør være alkoholfri.
Prosentvis andel som mener
man bør la være å drikke alkohol når man
skal kjøre bil: Menn 95,1 %, mens det blant
kvinner utgjør 97 %.
I aldersgruppen 15 til 24 år mener 93,9 %
at man ikke skal drikke, mens tallet i gruppen
25-59 år er 97,1 %. Landsgjennomsnittet er
96,1 %.
- Vi har dessverre sett flere alvorlige trafikkulykker i år, hvor unge menn har kjørt med
promille. Våre tall bekrefter at dette er en
gruppe med dårligere holdninger til alkohol
og trafikk, sier Restad.

Kampanjeorganisasjon

AV-OG-TIL er det tidligere Alkokutt. Dette
er en kampanjeorganisasjon som jobber for
å skape refleksjon rundt bruken av alkohol i
samfunnet, og redusere det skadelige alkoholforbruket.
AV-OG-TIL ønsker å nå ut til folk flest for
å få til en refleksjon rundt når det passer og
når det ikke passer med alkohol. Viktige elementer er lokal aktivitet, frivillige organisasjoner, nasjonale kampanjer, utradisjonelle
virkemidler og utspill i pressen.
AV-OG-TIL jobber etter et utvidet kampanjebegrep som er i tråd med anbefalinger fra
blant annet Verdens Helseorganisasjon.

Alkoholfrie soner

I løpet av året setter AV-OG-TIL fokus på ulike
situasjoner som man mener bør være fri for
alkohol. Trafikk er en av åtte soner som bør
være alkoholfri. De andre alkoholfrie sonene
AV-OG-TIL setter fokus på er båt- og badeliv,
barn og unge, sorg og depresjoner, graviditet,
idrett og friluftsliv, konflikter og arbeidsliv.
AV-OG-TIL gjennomfører kampanjer, der det
for eksempel om sommeren legges ekstra
innsats i å gjøre befolkningen oppmerksom på
farene med å kombinere båt eller bading med
alkohol. Før jul settes det fokus på at barn
trives best med edru voksne.
På andre områder arbeider AV-OG-TIL hele
året, blant annet med AdWatch og ungdomskampanjen Rolig, nå. Kampanjene søker aktivt
å nå ut til befolkningen, og for å oppnå dette
tas ulike kanaler i bruk, både tradisjonelle og
mer uvanlige. Ulike virkemidler som brosjyrer,
effekter, plakater og annonser er noen av
de virkemidlene som brukes for å nå ut til

flest mulig. Bak AV-OG-TIL står frivillige
organisasjoner, blant annet MA. En stor del av
kampanjearbeidet er i samarbeid med disse.
AV-OG-TIL får viktige bidrag i form av frivillig
innsats og engasjement både lokalt
og sentralt.

Bakgrunnen for sonene

AV-OG-TIL anser at for å få redusert totalforbruket av alkohol og skadenivået, så er
målgruppen ikke mindretallet med åpenbare
alkoholproblemer, men i stedet hele den alkoholbrukende befolkning.
Dette er basert på tanken om at selv
om det er fullt mulig å tenke seg at alle kan
drikke ”forsvarlig”, er ikke virkeligheten slik.
I følge ”totalkonsumteorien” vil noen drikke
lite og andre drikke mye. En mindre del av befolkningen drikker mesteparten av alkoholen
i samfunnet. Forskjellige studier bekrefter at
denne skjeve fordelingen gjelder uavhengig av
forbruksnivået og alkoholkulturen i landet.
Alkoholforbruket i et samfunn er ikke jevnt
fordelt i befolkningen. Som en tommelfingerregel sier man at de 10 % av befolkningen
som drikker mest, drikker rundt halvparten av
all alkoholen som drikkes.
Det er slik at hvis gjennomsnittsforbruket
i befolkningen øker, øker også antall personer som drikker svært mye alkohol. Hvis for
eksempel gjennomsnittsforbruket dobles, skjer
det nesten en firedobling i antallet storforbrukere. Man snakker altså om en relativt
stabil fordeling som gjentar seg fra samfunn
til samfunn, uavhengig av gjennomsnittlig
forbruksnivå og drikkekultur.
På bakgrunn av gjennomsnittsforbruket
vet man også noe om hvor mange personer
i samfunnet som drikker mer enn et tilfeldig
valgt høyt alkoholforbruk.
Det er en oppfatning at en kontinental
drikkekultur fører til at flertallet i befolkningen har et middels høyt alkoholforbruk,
samtidig som svært få vil ha et spesielt høyt
forbruk. Men det viser seg at man også i
samfunn med kontinental drikkekultur, har en
betydelig andel storforbrukere som drikker en
relativt stor del av det totale alkoholforbruket,
uansett hvor grensen for storforbruk settes.
Kilde der mer informasjon også kan finnes:
www.avogtil.no
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MA representerer Norge i EU

MA sitter i EU. Nærmere bestemt i CENELEC-komiteen som har
oppgaven å utarbeide EU-standarder for alkolås og bruk av alkolås.
Denne representasjonen har gitt et godt innsyn i hvordan EU
arbeider med å utvikle regler og direktiver, som etter hvert vil
komme til Norge gjennom EØS-avtalen.
Av Bjarne Eikefjord

CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization, ble etablert i
1973 for å samordne arbeidet med europeisk
harmoni-sering av elektrotekniske standarder,
altså standarder for elektrisk og elektronisk
utstyr. 30 europeiske land er medlemmer,
i tillegg til 8 nasjonale standardiseringskomiteer fra naboland som har assosieringsstatus.

Viktig komité

Midt på 1980-tallet formaliserte Europarådet et arbeid for å oppnå sammenhengende
elektro-tekniske standarder innen EU. Dette
skjer gjennom CENELEC, som har en rekke
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under-komiteer for ulike saksområder. Disse
underkomiteene utarbeider standardforslag
som sendes medlemslandene i EU til godkjenning, før de institusjonaliseres som
Direktiver fra EU og dermed blir bindende
for medlemslandene og tilknyttede land
(EØS). CENELECs underkomité BTTF 116-2 er
komiteen som skal ut-arbeide felles standard
for alkolås i europeiske biler.
Arbeidet som pågår i CENELEC BTTF 116-2
er derfor bare en del av det meget omfattende policyarbeide som hver dag pågår i
ulike komiteer og utvalg innen EU, og som vil
få innvirkning på hverdagen til folk flest både
innen EU-området og EØS-området.
Standarden som skal utarbeides for
alkolås i EU-landenes biler vil nemlig også få
innvirkning på Nord-Amerika, Sør-Afrika og
Australia, som på ulike måter er assosierte
medlemmer.
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Norsk deltakelse

Stort sett skjer denne form for utvikling av
internasjonale regler og direktiver innen Europa uten norsk medvirkning eller påvirkning,
siden Norge står utenfor EU. Men det finnes
altså muligheter for Norge til å komme med
i dette utviklingsarbeidet, Dette har MA på
vegne av Norge fått muligheten til innenfor
et av MAs kjerneområder; alkolåsutvikling.
Norge er siden sommeren 2006 representert i CENELEC BTTF 116-2 ved MAs Bjarne
Eikefjord, som har fått fulle medlemsrettigheter i komiteen gjennom Norges
EØS-avtale. Det betyr at MA, som en av de
ytterst få norske organisasjonene, på vegne
av Norge, har sikret norsk forslagsrett og
stemmerett på utviklingen av alkolåsteknologi og regelverk for Europa. Dette arbeidet
har allerede gitt resultater.

Oppdraget

Oppdraget for CENELEC var opprinnelig å
utarbeide standarder for bruk av alkolås i
kommersielle kjøretøyer, det vil si busser,
lastebiler og taxi, og i forbindelse med bruk i
såkalte ”offender programmes” for folk som er
tatt for fyllekjøring og vil få krav om alkolås
for å kjøre bil igjen. Som eneste land i EU,
sto Sverige alene om å kreve å utarbeide
standard, og dermed teknologi, for alkolås
til bruk i alle biler. Etter at Norge kom med,
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Sikkerhet premieres:

Forsikringsrabatt for alkolås

og stilte seg sammen med Sverige i dette
kravet, har det lykkes å få gjennomslag
for også å utarbeide en slik standard
gjeldende for allmenn bruk av alkolås i
alle biler.
Dette er ikke selvsagt, fordi det vil
inne-bære en annen type teknologi for
mye enklere bruksmåter. En EU-standard
for denne type bruk av alkolås, vil legge
et betydelig press på alkolåsleverandører
om å utvikle for eksempel sensorteknologi, som er mye enklere i bruk enn den
blåseteknologien som benyttes i dagens
alkolås.

Nærmere målet

Standarden for alkolås til kommersielle
kjøretøyer var klar fra CENELEC høsten
2007. Den har i 2008 vært på høring i
EU, og skal opp til ny behandling i fagkomiteen i slutten av mars i år. Da
vil det også bli klart om EU nå viderefører arbeidet med standard for allmennpreventiv bruk av alkolås. Hvis dette skjer,
vil det etter all sannsynlighet komme et
EU-direktiv om alkolåsbruk en gang rundt
2013 – 2015. I så fall vil det være det
endelige gjennombruddet for alkolås.
Det er derfor viktig at Norges og MAs
stemme har blitt hørt, og blir hørt videre
i dette viktige arbeidet innen EU.

Volvo Personbiler Norge AS har
som verdens første bilmerke
kunnet tilby alkolås som et
standard tilvalg på utstyrslisten. Nå tilbys alle biler med
alkolåsen Alcoguard 10 %
premierabatt på forsikringen
hos Volvia Forsikring.
Av H-E Hansen

Riktig retning

- Dette er avgjort et skritt i riktig retning, sier
adm. direktør Øystein Herland i Volvo Personbiler Norge AS.
- Vi har tidligere påpekt at sikre biler må
premieres. Volvia Forsikring gir allerede rabatt
for enkelte av sikkerhetssystemene i nye Volvo
XC60, og følger nå opp med en ekstra forsikringsrabatt på Alcoguard. Det finner vi svært
gledelig og håper at andre forsikringsselskaper
følger etter.
Volvos alkolås Alcoguard er en integrert
alkolås som både er brukervennlig og pålitelig.
Teknikken bak Alcoguard er avansert brenselcelleteknikk, og utstyret blir nå tilgjengelig for
montering i de fleste nye Volvo-modellene.

De store først

Volvo tror kunder med store bilparker,
inklusive stat og kommune, vil være først
ute med Alcoguard i sine biler. Det er grunn
til å tro at den belønning man får gjennom
sin bilforsikring også vil motivere privatpersoner til å ta Alcoguard i bruk.
- Vårt håp er at norske myndigheter også
ser den samfunnsøkonomiske nytten av
å ha en sikker bilpark og premierer dette
gjennom de norske bilavgiftene. Vi vet at
hvert tredje dødsfall i trafikken i Europa er
alkoholrelatert. Nettopp derfor er Alcoguard
et viktig bidrag til vår Nullvisjon”, legger
Herland til.
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MA:

Foreldre må kreve alkolås i skolebusser

Også i 2008 ble skolebussjåfører tatt for promillekjøring. Nå må kommuner og
foreldre kreve alkolås i skolebusser, mener MA.
Av H-E Hansen

Hver dag tar titusener av norske skolebarn
buss til og fra skolen. De bør ha trygghet for
at sjåførene ikke er ruset, sier direktør Terje
Tørring i MA, Rusfri trafikk og livsstil.
Tørring mener det er helt uakseptabelt at
skolebussjåfører kjører i påvirket tilstand.

Ønsker samarbeid

– Vi så at ulykkesutviklingen i trafikken gikk
feil vei i 2008, med flere drepte og skadde, og
flere fyllekjørere. Alkohol er involvert i hver
tredje dødsulykke på veiene. Når vi har teknologi som alkolås tilgjengelig, bør vi ta den i
bruk, sier Terje Tørring.
MA oppfordrer nå kommuner og foreldreutvalg til å kreve alkolås i alle skolebusser når
busstjenester legges ut på anbud.
– Vi foreslår at alkolås må med i konsesjonsbetingelsene for alle kjøretøyer som skal
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benyttes i skoleruter. Både kollektivselskapene
og passasjerene har interesse av at sjåførene
ikke fristes til å kjøre i alkoholpåvirket tilstand,
sier Tørring.
Ønsket er å samarbeide med lokalpolitikere,
skoler, forelderarbeidsutvalg og samferdselsmyndigheter for å sikre tryggere kjøring av
skolebarn.

I Sverige er det allerede innført krav om alkolås
i nye biler innen 2012. Allerede nå har mange
svenske kommuner begynt å stille krav om
alkolås til sine transportører.
– Vi håper flere kommuner vil gjøre som Oppland og at norske politikere lar seg inspirere
av Sverige. Der viser erfaringen at alkolås øker
trafikksikkerheten, sier Terje Tørring.

Oppland først

Følger opp

Oppland fylkeskommune var først ute med krav
om alkolås i busser da busstransporten i Lillehammer ble lagt ut på anbud i januar 2008.
– Med alkolås kan vi styrke kollektivtrafikken
som et sikkert transportalternativ. For oss har
det vært en udelt positiv erfaring, og vi kommer til å ha det samme kravet i neste anbudsrunde, sier rådgiver Magne Flø i samferdselsavdelingen i Oppland fylkeskommune.
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MA tilbyr norske kommuner å delta i møter for
demonstrasjon og presentasjon av alkolås.
– Utover i 2009 vil vi følge opp dette med direkte kontakt med kommunene og avtale møter
for det videre arbeidet med denne saken, sier
Terje Tørring.
Han mener det er klokt å starte med alkolås
i kollektivtransporten, men innen 2012 ønsker
MA vedtak om alkolås i alle nye norske biler.
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MA:

Samarbeid om trygg
skolebarnkjøring
MA har henvendt seg til norske kommuner for å
invitere til samarbeid om trygg skolebarnkjøring
med alkolås. I første omgangen er det sendt brev
til nærmere 100 kommuner, som man tidligere
blant annet har hatt kontakt med gjennom
fjorårets kampanje med alkolåsbilen.
Av H-E Hansen

Under tittelen ”Trygg skolebarnkjøring med
ALKOLÅS”, lyder brevet:
MA har i mange år arbeidet for trafikksikkerheten i Norge, og spesielt det store problem
som alkohol og annen rus har vært og er i
trafikken. Vi arbeider for å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og
medikamenter.
Hver dag sendes titusener av norske skolebarn
med buss til og fra skolen. Årlig tas skolebussjåfører for fyllekjøring. De utsetter både
egne passasjerer og andre trafikanter for betydelig risiko og trussel mot liv, helse og trygghet. I 2008 har trafikkulykkesutviklingen gått
feil vei. Statistikken så langt viser flere drepte,
flere skadde og flere fyllekjørere. Trafikkulykker
hvor rusmidler er involvert øker, og blir flere og
mer alvorligere.
Det er nå tilgjengelig teknologi som alkolås.
Alkolås forhindrer at en buss med innmontert
alkolås, kan startes og kjøres av en person
påvirket av alkohol.
MA ønsker å initiere krav om alkolås i alle
skolebusser, gjennom å mobilisere for et krav
om alkolås i alle busser/kjøretøy som skal
brukes til å kjøre skolebarn.

- å skape en
generell aksept for
bruk av alkolås
som trafikksikkerhetstiltak.
Målsettingen er å etablere
grunnlag for et lokalpolitisk krav om alkolås i
alle busser som benyttes
til å kjøre skolebarn. Dette kan
for eksempel gjøres ved lokale krav om at
alkolås kommer med i konsesjonskravene eller
oppdragskravene for busser som benyttes i
skoleruter.
MA ønsker med dette brevet å initiere til et
samarbeid med lokalpolitikere, skoler, foreldrearbeidsutvalg og lokale samferdselsmyndigheter for å sikre tryggere kjøring av
skolebarn.
MA tilbyr å delta i møter for demonstrasjon/

presentasjon av
alkolås og hvordan alkolås
kan sikre mennesker i trafikken frihet fra
risikoen å møte motor-førere påvirket av alkohol. Vi vil ut på nyåret følge opp dette med en
direkte kontakt med kommunene for å gjøre
avtaler om møter for videre drøfting. I disse
møtene vil det også delta representanter fra
MAs lokale avdeling i kommunen.

MAs direktør Terje Tørring understreker at målet er at alle nye norske biler skal ha alkolås innen 2012.

MA tilbyr i første omgang kommunene ved
ordfører, lokalpolitikere og den kommunale
administrasjonen et informasjonsopplegg om
alkolås med innlagt demonstrasjon. Vi vil også
følge opp skolene, FAU på skolene, bussselskaper og de lokale transportmyndigheter.
MA ønsker gjennom dette opp-legget
- å fremme kommunale krav om alkolås ved
anbudsinnhenting og konsesjonstildeling for
skolebarnkjøring.
- å gi alle større innsikt og kjennskap til bruk
av alkolås.
- å fremme foreldrekrav om alkolås i skolebusser.
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Brøytestikkenes far
Brøytestikkene er i våre dager de trygge
rettlederne gjennom vanskelige snøforhold på
vinterveiene. Enten du kjører langs fjorden,
på fjellet eller på skogsveier er de en fast del av veimerkingen der hvor snøen kan true med å utslette konturene av
veibanen. De er like geniale som de er enkle, en vinterveiens colombi
egg. Og det var den senere MA-mannen John G. Aase som tilkjennes æren for å
ha startet det hele for 80 år siden.
Av H-E Hansen

Vinteren 1928-29 satte John G. Aase ut sine
første, hjemmelagde brøytestikker. Han hadde
sett et problem og funnet en løsning, som
bidrar til trafikksikkerheten for mange av oss
hver eneste dag. I dag anser vi brøytestikkene
for en selvfølgelighet der de står med tett
og jevnt mellomrom langs veiene over hele
landet.

Mange ulykker

Vinter. Snø. Vinden feier over landskapet.
Gjennom landskapet går en vei. Den skal
brøytes. Men hvordan skal brøytemannskapene
finne veien i kavet der det er vanskelig å se
noe som helst?
Fra 1928 hadde staten tatt over ansvaret
for riksveiene i Norge og Statens vegvesen ble
opprettet for å ivareta dette. I Sogn og Fjordane ble det opprettet åtte riksveisamband med
Vadheim – Sande – Førde – Jølster – Sandane
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som det største og viktigste. Arbeidet med
vedlikehold og bygging av veier ble profesjonalisert.

Bjørk skulle det være, myke og føyelige. De
skulle bøye seg og sprette opp igjen hvis man
kom borti dem.

Veioppsyn

Vinteråpent

John G. Aase var født i 1886 på gården Aase
i Gaular. Etter folkehøgskole i Sogndal hadde
han blant annet tilbragt noen år i USA, før
han kom tilbake og slo seg ned på Skilbrei.
Han drev gården ved siden av å være veioppsynsmann. Han hadde ansvaret for strekningen mellom Støfring og Hegrenes forbi Ålhus
og langs Jølstravatnet.
Selv om det i 1928 bare var rundt 300
biler i Sogn og Fjordane, var det mange som
kjørte utfor veien når snøen hadde lagt seg
om vinteren. Aases veistrekning var svært
utsatt, men han fant ut at han på en enkel
måte kunne markere hvor veien var med å
sette ut selvlagde brøytestikker.
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Det var også en forutsetning at sjåførene
som kjørte brøyteredskapene kunne se hvor
veien gikk. Brøytestikkene gjorde at dette
arbeidet lot seg gjennomføre på en bedre
måte. De ble rett og slett også et middel
til å holde veier åpne som tidligere måtte
holdes vinterstengt.
Ideen med brøytestikker ble snart lagt
merke til av andre. Brøytestikker nevnes for
første gang på høyeste hold i meddelelser fra
Veidirektøren i 1931. Og Olai Farsund i Firda
Billag, skrev i 1949:
- Jo, Hr. Aase, jeg kan attestere for at du var
den første som satte plogstikker på vegkanten, og at disse plogstikker var om vinteren
til stor hjelp og retledning
for oss som
kjørte bil
i usiktbart
veir, og
selvfølgelig
var de til
stor nytte for
plogbilen.
John G. Aase
gjorde ellers
en stor innsats
for å bedre
veistandarden
i de årene han
arbeidet som
oppsynsmann.
Allerede under sitt
opphold i Amerika,

ORGANISASJON

ble han i ungdommen avholdsmann. MA
hadde blitt etablert i 1928, altså samtidig
med at brøytestikkene så dagens lys. Aase
meldte seg etter hvert inn og var MA-medlem
i mange år. Han døde i 1962.

Klart definert

I dag inngår brøytestikkene som en
selvfølgelig del av den sikringen og markeringen som skjer av vinterveiene. Hundretusener
av brøytestikker blir satt ut hver vinter. Bambus og plast er tatt i bruk som materialer.
Statens vegvesen definerer klart hvordan de
skal brukes. I de omfangsrike håndbøkene
omtales brøytestikker som såkalt ”optisk leding” med samme funksjonen som kantstolper
har når ikke snøen dekker dem til.
- Brøytestikk skal vise brøyteareal og angi ytterkant av vegbanen samt spesielle elementer
(kantstein, osv) som hjelpemiddel for dem
som utfører brøyting og snørydding, heter
det seg i formelle ordelag. HMS heter det i
den moderne tiden når stikkene skal gjøre at
brøytemannskapene ikke kjører utfor veien.
Og vegvesenet tillater ingen slinger i valsen
med tidspunktene: Stikkene skal settes opp i
løpet av september og være fjernet senest 1.
mai, kreves det.
Men de er også så populære at de stjeles i
stort antall.
- Stikkene er borte melder Mesta.
- Men vi ser det blinker og funkler i stikker
med to reflekser på skogsveier og private veier
hos folk!
Brøytestikkene og deres funksjon har i tillegg
også blitt et så kjent begrep blant oss alle,
at ordet faktisk ofte brukes i andre sammenhenger, i overført betydning og som metafor
for et eller annet som leder oss i riktig retning
og på rett vei.

Hedret

I fjor sommer ble endelig John G. Aase behørig
hedret for det han satte i gang. Da ble en
bauta reist på Svidalsneset ved Jølstravatnet.
På en flott stein av drøyt en mannshøyde

av lys skifer er det satt opp en metallplate
med påskrift om “brøytestikka sin far” og at
oppfinnelsen har hatt mye å si for trafikksikkerheten siden. MA var med på å gi støtte
til at steinen ble satt opp.
Hedersgjest
underavdukningen var Jostein
Aase, sønnen
til John G.
Aase. Også han
medlem av MA.
Et medlemskap
som strekker
seg tilbake til
1960.
Jostein Aase
er omtrent
jevngammel
med både
brøytestikkene
og MA. Han er
med god grunn
stolt over hva
farens innsats
har betydd for
trafikksikkerheten langs
vanskelige
vinterveier.

- Det har blitt sagt at brøytestikkene har en
funksjon langs veiene som kan sammenlignes
med hva fyrlyktene har å si for sikker ferd
langs kysten, sier han.
- Og som lyssignalene langs jernbanen.

John G. Aase satte ut sine første brøytestikker i Ålhus i 1928-29.
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Trafikkløp:

Satsning på sesongen 2009
Tiden er inne for å starte planlegging og forberedelse av sommerens Trafikkløp – en av de eldste, største og mest betydningsfulle
aktivitetene på MA-programmet. MA ønsker nå å øke aktiviteten
innen Trafikkløp.
Av H-E Hansen

Trafikkløp er et meget godt virkemiddel for å
øke trafikkunnskap blant deltakerne. Målsettingen er at deltakernes kunnskaper og
ferdigheter skal økes, ved hjelp av konkurransemomentet og de praktiske og teoretiske
utfordringer som ligger i denne løpsformen.

Viktig MA-aktivitet

Med status som offisielt Norgesmesterskap
har Trafikkløpene betydelig oppmerksomhet og prestisje utad. Gjennom lokalløp og
NM-finale har MA en enestående mulighet
til å nå mange med både trafikkopplæring
og kunnskap om MAs arbeid. Derfor er det
meget viktig for MA at det avvikles flest mulig
Trafikkløp lokalt!

arrangementsbistand i form av løpsmateriell.
Ta kontakt med lokale kontorer, idrettslag og
andre ideelle organisasjoner, bilorganisasjoner, trafikkskoler, politiet, bilfirmaer, lokalaviser, bensinstasjoner osv for å rekruttere
deltakere og kanskje for arrangørbistand.
MA har også en samarbeidsavtale med
SpareBank 1, og lokalavdelingene oppfordres
til å kontakte nærmeste SpareBank 1 for om
mulig å få dem med på arrangementet.
Forbundskontoret vil lage et sett med utstyr
til praktiske prøver i miniløp, og dette kan
lånes ved henvendelse.

Sett i gang!

For å gjøre det lettere å arrangere trafikkløp
for den enkelte, oppfordres det til å satse
på såkalte Miniløp, en type Trafikkløp med et
mindre format. Et Mini-trafikkløp krever minimalt med ressurser i forhold til et fullskala
Trafikkløp.
Til Miniløp foreligger det et ferdig opplegg
for en enklere variant av Trafikkløp. Dermed
bortfaller behovet for en større løypeplanlegging, tillatelser fra myndigheter osv, og
transportetapper behøves ikke. En litt stor
parkeringsplass og 4-5 funksjonærer er nok
for å gjennomføre for eksempel seks praktiske
øvelser. Forbundskontoret vil kunne tilby
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NM-finalen

I tillegg til lokalavdelingenes egne løp, vil
det bli lagt opp til å arrangere regionale løp
i samarbeid med MAs 8 regionkontakter. Slike
trafikkløp kan for eksempel arrangeres i forbindelse med lokale messer, familiearrangementer
eller lignende.
I de lokale Trafikkløpene, enten ordinære
løp eller Miniløp, kan deltakerne kvalifisere
seg til å bli med i NM-finalen. I år skal dette
offisielle motorsport-NM kjøres i Trysil lørdag
26. september.
Er du interessert i å arrangere Trafikkløp eller å
delta selv, ta enten kontakt med din lokalavdeling eller ring leder for prosjektavdelingen
i MA Bjarne Eikefjord på telefon 22 95 69 50.
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Nye medlemsfordeler hos

AutoMesters
verksteder
Nylig ble det inngått en avtale
mellom verkstedkjeden Automester og MA, som skal sikre
MA-medlemmer redusert pris
og prioritering når de trenger
reparasjon eller service.
AutoMester er en landsdekkende kjede av
uavhengige bilverksteder som tilbyr reparasjon
av lette kjøretøy. Formålet med avtale er å
legge forholdene til rette slik at MAs medlemmer velger AutoMester-verkstedene for reparasjon av sine biler,
- AutoMester-kjeden er meget ambisiøse når
det gjelder å tilby sine kunder god service og
faglig kvalitet, understreker kjedens leder Roy
Ellingsen.
AutoMester har blitt Norges ledende kjede
av frie verksteder og eies av Helanor, som er en
av Norges største leverandører av bildeler, det
være seg alt fra lys og elektronikk til eksosanlegg.
- Vi i kjeden har lovet hverandre å holde ensartet og høyt servicenivå. Derfor får du i dag
den samme servicen overalt, uansett hvilken
AutoMester du kjører til.

Rabatt og prioritet

Avtalen gjelder alle reparasjoner som MAs
medlemmer foretar på et AutoMester-verksted
og gjelder hele omfanget av tjenester og
produkter som en bileier har behov for ved
bilreparasjon, så som feilsøkning, reparasjon
og delekjøp.
MAs medlemmer har i utgangspunktet rett

En ny avtale om medlemsfordeler er inngått mellom AutoMester, representert ved Roy Ellingsen,
og MA, ved Brita H. Eriksen.
til 10 % rabatt på deler på faktura i forhold til
AutoMesters ordinære priser. I de tilfellene et
AutoMester-verksted har deleinnkjøp som er
lavere/mindre enn 10 % så vil verkstedet lage
et annet tilbud som en fellesnevner.
Ved service utført på et AutoMester-verksted
har MAs medlemmer 1 års gratis mobilitetsgaranti. AutoMester kan også tilby servicelån
til MAs medlemmer.
I MAs avtale med AutoMester er det i
tillegg lagt vekt på at verkstedene vil prioritere
MAs medlemmer på sine tjenester.

Bestilling og dokumentasjon

Når man har behov for verkstedstjenester kan
dette bestilles på telefon, e-post eller ved
personlig oppmøte, alt etter hva som passer
deg best. Ditt nærmeste AutoMester-verksted
finnes for eksempel ved å gå inn på kjedens
nettsider www.automester.no, der det også er
lagt inn andre tjenester.

Ved innlevering av bilen skal det utarbeides en
ordrebekreftelse som angir det arbeid som skal
utføres og et prisoverslag. Det er viktig at MAmedlemmene dokumenterer at de er medlemmer av MA overfor AutoMester-verkstedene, for
både å få den prioriteringen de skal ha og de
rabattene som ligger i medlemsfordelen.

Rådgivning

I forbindelse med bestillingen og utførelsen
av arbeidet, skal AutoMester gi faglige råd
til MA-kunden, slik at reparasjonen på beste
måte både sikrer de verdier kunden har i bilen
og at bilen til en hver tid er trafikksikker og
funksjonell.
I avtalen er det også for eksempel tatt
høyde for at dersom prisoverslaget på reparasjonen utgjør mer enn 2/3 av bilens verdi,
skal AutoMester drøfte dette med kunden. På
ordrebekreftelsen skal det i slike tilfeller stå:
”Reparasjon frarådet”.
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Gründercamp på Ullern
I november var det ”Gründercamp” ved Ullern videregående
skole, der MA-Ungdom var oppdragsgiver. Gjennom hele dagen
konkurrerte elever på linjen for media og kommunikasjon om
å lage den beste logoen, det beste helhetlige konseptet for
en utstillingsstand og det beste giveaway-produktet innenfor
temaet ungdom, rus og trafikk.
Av Veslemøy Sandvik
Produktene fra konkurransen skal brukes av MA-Ungdom til aksjoner,
musikkfestivaler og andre aktiviteter i årene som kommer.

Unge entreprenører

Gründercamp er ett av Ungt Entreprenørskaps programmer, og blir
beskrevet som en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får
et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset
tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat
eller offentlig virksomhet.
For MA-Ungdom var det veldig spennende og lærerikt å være med
som oppdragsgiver. Organisasjonen fikk mange gode tips og ideer til
hvordan man best mulig kan påvirke ungdom, og hvordan man kan
markedsføre seg som organisasjon.

Stor kreativitet

Elevene viste stor kreativitet, og kom opp med en rekke gode ideer
på kort tid. Resultatene ble vurdert av en jury som til slutt valgte en
vinnergruppe bestående av Sebastian Dessen, Karianne Smith, Mulan
Friis, Jeppe Fensholt, Sofie Lillelien, Simen Rånes og Ask Vargset.
Premien var en reise til Stockholm hvor de blant annet skal få
presentere sine produkter til elever på et mediagymnas som deltar i
Death Trip. Vinnerne vil også få mulighet til å delta med sine forslag
på stands, messer og festivaler i 2009.
For mer informasjon om Ungt Entreprenørskap og Gründercamp kan du gå inn på www.ue.no

Nytt år og ny leder
Så er ballen kastet videre. Etter at Veslemøy Sandvik har gjort en fabelaktig jobb
for MA-Ungdom, overtar jeg jobben som daglig leder.
Utfordringene står fortsatt i kø for å få alt
på plass; snu en negativ trend med synkende
medlemstall, engasjere ungdommen i vårt viktige
arbeid, samt fortsette en tett og god dialog med
klubbene.
Mitt navn er Catharina Frostad. Jeg er 24 år
og kommer fra Hobøl i Østfold, men har nå bodd
de siste 6 årene i Bærum og Oslo. Interessene
mine omfatter blant annet idrett og musikk, og
jeg har jobbet som musikkinstruktør og basketballtrener for barn og unge. De siste tre årene har
jeg jobbet som assisterende butikksjef for en stor
dagligvare-forretning.
I fjor høst begynte jeg i et engasjement i
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MAs prosjektavdeling for å hjelpe til med NM i
Trafikkløp. Engasjementet ble utvidet ut året og i
januar i år overtok jeg stillingen som daglig leder
av MA-Ungdom. Jeg ser frem til et spennende og
utfordrende år for å løfte MA-Ungdom til å kunne
fortsette arbeidet for ungdom.
Jeg oppfordrer med dette alle til å bidra til at
MA-Ungdom får fortsette med sitt viktige arbeid,
og at 2009 skal bli et vendepunkt for MA-Ungdom.
Ta gjerne kontakt!
Med beste hilsener,
Catharina Frostad

ORGANISASJON
REISER

Ungdomsgaranti:

Nyttig tilleggsforsikring
Mange bileiere har trolig fått en uventet utgift i forbindelse med at sønn
eller datter under 23 år har kommet ut for en skade med den lånte familiebilen. Egenandelen økes nemlig kraftig når det oppstår kaskoskade på bilen
i en slik sammenheng.
Av Fred Nilsen, SpareBank 1 Skadeforsikring
Det er vanlig at sønn og datter med ferskt
førerkort får en viss adgang til å låne familiens bil. Forsikringsvilkårene bekrefter at
forsikringen gjelder for forsikringstakeren og
enhver rettmessig bruker av bilen. Det betyr
at de skadene som oppstår på bilen når husets
yngste benytter den, vil bli dekket på samme
måte som når forsikringstakeren selv bruker
bilen. Men det kan bli dyrt.

Overraskelse kan unngås

For forsikringsvilkårene har nemlig en bestemmelse som kan komme som en overraskelse
for den som ikke har gjennomgått forsikringsavtalen på en god måte. I avtalen bestemmer
forsikringstakeren selv hvor høy egenandel
han ønsker. I SpareBank 1 er for eksempel
standard på 4000 kroner. Mange har forhøyet
denne mot rabatt i forsikringspremien. I
vilkårene for alle forsikringsselskaper så langt
vi kjenner til, er det tatt inn en bestemmelse om forhøyet egenandel ved kaskoskade
når føreren av familiebilen er under 23 år. I
SpareBank 1 forhøyes den avtalte egenandelen i tilfelle med 6000 kroner.
Egenandelspåslaget kan unngås ved
at bilforsikringen utvides med dekningen
Ungdomsgaranti. Denne utvidelsen koster i

Sparebank 1 900 kroner pr. år. Ved kaskoskade
trekkes den avtalte egenandel uten noen form
for forhøyelse selv om føreren er under 23 år.

Ungdomsavtalen

Skadestatistikken viser klart at unge bilførere
har mange flere skader enn eldre bilførere.
Dette fører til at bileiere under 23 år betaler
en høyere forsikringspremie. Nå er det ikke
slik at alle de unge bilførerne er like dristige i
sin bilbruk. Mange av dem kan etter noen års
kjøring vise at de ikke har vært innblandet i
noen skader underveis. Disse bilførerne vil i

SpareBank 1 ha rett til å få tilbakebetalt det
premiepåslaget som er beregnet underveis.
I henhold til avtalen har de attpåtil rett til
å få BSU-rente (Boligsparing for ungdom) på
tilgodebeløpet. I 2008 var det over 500 unge
bileiere som fikk en slik utbetaling på grunn
av skadefri kjøring. Beløpet avhenger av antall
år de hadde hatt denne avtalen, men snittbeløpet var over 5000 kroner. Betingelsen for
å bli omfattet av avtalen er at bileieren har
hatt sammenhengende bilforsikring i selskapet
fra første avtale om bilforsikring ble inngått
og til vedkommende er fylt 23 år.

Refleks til salgs
Det er fortsatt vintermørkt om kveldene og skummelt for forgjengere å ferdes langs
veiene. Bruk refleks! Man kan ikke få fokusert nok på hvor viktig det er å bruke dette
enkle midlet for å bli synlig. MA har mye forskjellig refleksmateriell til salgs.
Blant annet har vi nye barnevester i str. XS, S og M med MAs nye logo til bare kr 30,- pr. stk!
Ellers har vi vester for voksne med vår tidligere logo, til sterkt reduserte priser.
Myke reflekser har vi også mye av på lager.
Bestilling kan skje på MAs nettsider for refleks www.refleksforalle.no, der det finnes mer informasjon om
det varierte tilbudet. Ta eventuelt også kontakt med Brita H. Eriksen for informasjon og bestilling på
telefon 22 95 69 51, eller send e-post til: brita.eriksen@ma-norge.no.
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Death Trip:

I frasparket

Death Trip konkurransen for skoleåret
2008/09 er godt i gang. 15 skoler er
påmeldt, og ved alle skolene har det blitt
gjennomført ”kick off” for å få en skikkelig
start på konkurransen.
Elevene viser stor interesse og engasjement for
prosjektet, og det er dessverre tydelig at fylle-

kjøring er utbredt blant denne aldersgruppen.
Nå jobbes det for fullt med kampanjene, og det
skal bli spennende å se resultatet. Skolene har
frist for innlevering 1.april.
Dato for finale er satt til 12.mai. Den vil
finne sted i Filmens hus i Oslo. Arrangementet
er åpent for alle, og et mer detaljert program vil
bli annonsert på prosjektets hjemmeside www.

Tydelig tale
Denne fant jeg flere av i langs veien i Kaunas
i Litauen, melder Jostein Mork, som har
sendt inn bildet.
- Teksten skal visstnok være at “Alkoholen
dreper deg”, men man behøver ikke store
språkkunnskaper for å få med seg det klare
budskapet til de veifarende..

Kampanje mot fyllekjøring på litauisk.

Populærtmed
refleksvester
Også denne skolehøsten ble det gitt refleksvester til 5.-klassingene i noen av skolene i
Midtre/Ytre Nordfjord.
Vestene er både populære og etterspurt,
melder Olaug Gjesdal. Dette er et samarbeid
mellom MA og Trygg Trafikk. Styrerepresentanter fra Midtre Nord-fjord avd. av MA besøkte
den enkelte skole for å dele ut vestene.
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deathtrip.no. Her kan man også se bilder og
bidrag fra fjorårets finale i Stockholm.
For mer informasjon om prosjektet og
finalen kan du ta kontakt med
Veslemøy Sandvik:
veslemoy@deathtrip.no
Mobiltelefon 40 41 93 21

ORGANISASJON

Regionkontaktene:

Inspiratorer i en endret organisasjon

Åtte MA-medlemmer spredt ut over landet har sagt ja til å være et nytt,
ekstra kontaktpunkt mellom forbundskontoret og avdelingene i de ulike
regionene.
Av Odd-Harald Bjørnøy
Regionkontaktene er personer med lang
organisasjonserfaring og god kjennskap til MA
på mange nivåer. Denne kompetansen har de
sagt seg villige til å bruke, særlig i forhold til
avdelingene i sin egen region.
Mangfoldig virke
Arbeidet for regionkontaktene skal først og
fremst være kontakt, formidling, oppfølging
og å inspirere.
MAs regioner fungerer forskjellig, og de
forskjellige avdelingene innenfor hver region
er forskjelllig. Regionkontaktfunksjonen er ny
i MA og det blir en utfordring for forbundskontoret og regionkontaktene å tilpasse
aktiviteten til det som er behovet i den
enkelte region.
Det som hittil har vært vurdert som
aktuelle oppgaver er:

• Være kontaktpunkt mellom avdelingene og
forbundet sentralt.
• Være kontaktpunkt i forhold til prosjekter
og aktiviteter.
• Inspirere til verving.
• Formidle informasjon til og fra avdelingene.
• Besøke avdelinger i regionen som ønsker det.
• Inspirere til at det som gjøres blir synlig
gjennom Motorføreren, MAs nettsider, lokalt
media osv).
• Delta på aktuelle møter, konferanser og
aksjoner i MA.
• Samordne kontakten mellom avdelinger og
mellom regioner når det er ønsket.
Frivillighet
Regionkontaktfunksjonen er et ulønnet verv
basert på frivillig innsats i fritiden. I forhold til
de oppgavene som er listet opp ovenfor er det

ikke mulig å utføre alle samtidig. Det forutsetter derfor at avdelingene samarbeider med sin
regionkontakt på en god måte, slik at vi får MA
som organisasjon til å fungere best mulig. Når
ordningen har vært i funksjon en periode, skal
den evalueres i 2010.

Regionkontaktene er:
Evald Nordli, Nordland-Troms-Finnmark
Odd-Harald Bjørnøy, Sør-Trøndelag-Nord-Trøndelag
Olav Magne Solheim, Møre og Romsdal
Geir Ståle Vatnamo, Sogn og Fjordane
Helge Harald Fjell, Rogaland/Hordaland-Hordaland
Kay Johnsen, Aust-Agder-Vest Agder-Rogaland
Håvard Hynne, Buskerud-Vestfold-Telemark
Ivar Lad, Østfold-Oslo/Akershus-Hedmark-Oppland

MA-direktørenjubilerer
MA-direktør Terje Tørring feiret 22. februar sin 60-årsdag.
Like etter at han har ledet MA gjennom en storstilt jubileumsmarkering, passerer han selv nå en milepæl.
Tørring har vært direktør i MA siden 1999. Da han le leder av forbunds-kontoret
hadde han imidlertid allerede vært ansatt i organisasjonen i mange år. Han begynte
å arbeide som organisasjonskonsulent i MA i 1980, og har altså så langt hatt en
karriere på nesten 30 år i MAs og trafikksikkerhetens tjeneste.
Motorføreren slutter seg til de mange gratulantene og ser frem til å bringe et større
intervju i neste nummer.
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Felles sammenkomst i Aust-Agder
Av Arne Berntsen

Tradisjonen tro samlet Grimstad
avdeling av MA avdelingene i AustAgder til felles sammenkomst på
slutten av fjoråret. Det ble denne
gangen en kombinert førjulsfest
sammen med MAs 80-årsjubileum.
Sammenkomsten ble atter en gang en suksess
med nærmere 70 fremmøtte. Det ble servert et
fremragende koldtbord, samt kake og kaffe som
dessert. Og det var også besøk av to foredragsholdere, som satte en tankevekkende spiss på
møtet.

Høytid og problemer
Svein Ole Samuelsen fra IOGT ga oss en vekker
om hvilket alvor og problemer enkelte medmennesker sliter med nettopp i familiehøytider
som julen. Han hadde virkelig et alvorsord
å komme med i denne sammenheng: Mange
voksne glemmer barnets behov for trygghet og
nærhet spesielt i en slik tid og lar alkoholen
flyte slik at barna må greie seg selv. Et faktum
som beklageligvis rammer altfor mange.
MA-tanker
Bjarne Eikefjord fra MA var også på besøk. Han
holdt foredrag om oppgavene til MA fra fortiden og videre inn i fremtiden. Her er mye av

MA-kryssord 1-2009

det gamle som fortsatt står på dagsordenen da
folk aldri lærer og hele tiden må påminnes om
skadevirkningene som alkohol og rus påfører
en selv og samfunnet for øvrig. Han kom også
med konkrete oppgaver som lokallagene kunne
gripe fatt i og arbeide videre med, blant annet
dette med åpningstidene og tilgjengeligheten
til alkohol og andre rusgifter.
Eikefjord tok også opp MAs medlemstall,
som påvirkningskraft når forbundet skal
påvirke statlige krefter. Han fremhevet MAs
grunnprinsipp om rusfri trafikk og spørsmålet:
Er det noen som vil møte en ruset fører på veien? Uansett hvem man stiller dette spørsmålet
vil svaret mest sannsynelig bli NEI. Hvorfor har
da ikke MA flere medlemmer?
Noe å jobbe med.
Festen fikk en veldig fin ramme og direkte
relevans til viktigheten i de standpunkter som
deltakerne har tatt med hensyn til rus. Dette
ble virkelig en flott sammenkomst. en fin måte
å samle lokallagene på, der man kan treffes og
snakke sammen om felles temaer og tanker. En
stor takk til Grimstad avdeling som gjorde det
mulig.

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 4–2008:
Edgar Ingebrigtsen, Narvik
Berit Hegna, Stathelle
Arvid Koksæter, Rindal

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo
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MA-lotteriet:

Bilvinneren 2008
Ved årsskiftet ble hovedgevinsten i
MAs landslotteri 2007/2008 overlevert: En bil! En Opel Meriva til en
verdi av en kvart million kroner.
MAs lotteri har en stor mengde flotte gevinster, og det er en lang tradisjon at selve
hovedgevinsten er en flunkende ny bil. Den
heldige vinneren denne gangen var Rigmor
Rovelstad fra Heggedal. Hun fikk overlevert
sin Opel Meriva fra ChricoBil i Oslo.
Rigmor Rovelstad ble den glade vinneren
av en Opel Meriva til en verdi av 249 100
kroner.

MA-lotteriet:

Lotteriet fortsetter
MA-lotteriet 2008/2009 fortsetter
for fullt. Hovedgevinstene er som
vanlig biler. I tillegg er det mulig å
vinne mye annet blant tusenvis av
gevinster, for eksempel en reise til
en verdi av 30 000 kroner.
Overskuddet fra lotteriet gir et godt bidrag til
MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er fortsatt

30 kroner. Det er også mulig å abonnere månedlig på det antall lodd du selv ønsker. Faste
lodd-abonnenter samler ”poeng”, og opparbeider seg etter hvert muligheten for å velge gaver,
uavhengig av gevinstene de vinner.
Lodd kan bestilles fra
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost:
line.hansen@ma-norge.no

Aktivt i Lillesand og Birkenes
Lillesand og Birkenes avd. av MA
holdt sitt årsmøte fredag 6. februar. Det ble stor applaus da det
ble kjent for de 25 fremmøtte at
avdelingen var utnevnt som ”Årets
avdeling” i 2008.
Av Helge Birkedal

Kriteriene for å få denne utmerkelsen er vektlegging på solid arbeid, kontinuitet, mye og variert
aktivitet og god kontakt med myndigheter
og media. Under landsmøtet i Molde ble det
presisert at avdelingen oppfylte alle disse krav,
videre ble det gitt honnør for meget god drift av
MA-senteret i Lillesand. Senteret blir i økende
grad brukt også av andre alkoholfrie organisasjoner. I 2008 var det nesten 100 møtekvelder

av ulike slag.
Avdelingen i
Lillesand og Birkenes
har arrangert trafikkløp
i 2008, for både store
og små, det siste i
form av olabilløp under
detstoreDelemarkedet
på Birkeland i august.
Under årsmøtet
holdt trafikklærer
Bjarne Eikeland et
minikurs i hvordan
Flere av medlemmene i Lillesand og Birkenes fikk sine hedersmerker.
man på best mulig
måte skal kjøre på den
Valget av styre ga følgende resultat: Leder
nye E-18 når den har åpnet.
Torleif Kvifte, styremedlemmer Åge Mathiassen,
Også i år var det utdeling av hedersmerker
Nils O. Birkeland, Johan Helling og Helge
for langt medlemskap, disse var Anna Veggland Birkedal, samt varamedlemmer Arne Berntsen
Nesbu, Olaug Birkedal og Steinar Eriksen.
og Sigmund Knutson.
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Lesermening:

Rusavhengig er den beste betegnelsen
Av Ivar Gjerdi
Jeg har ved flere anledninger tatt opp
spørsmålet om de ord og betegnelser vi
benytter i forbindelse med avhengighet av
alkohol og narkotika. Rusmisbruker er jo
det ordet media og folk flest bruker. Det
er etter min mening en dårlig og upresis
betegnelse. Ordet rusavhengig er langt
bedre!
Helt fra tiden som generalsekretær i KE (Rusfri), og gjennom mitt omfattende engasjement i norsk og nordisk edruskapsbevegelse
(og mangeårig MA-medlem), har jeg vært av
den oppfatning.

Mange mener jo at all bruk er misbruk. Men
det må i hvert fall gjelde narkotika som er
et forbudt stoff. Når det gjelder alkohol
så er det en lovlig vare, og mange liker å
understreke det med stor glede og tilfredshet. Det hevdes fra pålitelig faglig hold at
alkohol neppe ville blitt godkjent som lovlig
drikkevare i dag når vi ser det i forhold til de
strenge regler som ellers gjelder for matvarer,
næringsmidler, tilsetningsstoffer etc.
Så er spørsmålet: Når det gjelder alkohol, hvor går grensen mellom bruk og såkalt
misbruk? Det er ikke lett å trekke en slik
grense. Få vil innrømme at de drikker for mye.
De aller fleste mener om seg selv at de har

fornuftig forbruk, og et normalt og avslappet forhold til alkohol. Mange merker ikke
selv at de har gått over en grense, og har
smertelig erfart at det er fort gjort å komme i
et avhengighetsforhold. Langt flere enn vi tror
er rusavhengige, og de trenger hjelp. Stadig
økende tilgjengelighet har heller ikke gjort
situasjonen bedre, tvert i mot. Og det verste
av alt: Mange av dem er daglig ute i trafikken
som bilister!
Jeg vil anbefale at man bytter ut ordet
rusmisbruker med rusavhengig, når vi omtaler
mennesker som har store problemer med alkohol og narkotika. Det er etter min mening
den mest korrekte og presise betegnelsen.

Skattefrie gaver
MA er godkjent som en organisasjon som kan motta gaver, der giveren
har rett til skattefradrag for gaven. Dermed gis en fordel til dem som
ønsker å bidra med støtte til MA.
Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skattefradrag. Den øvre grense for fradrag er 12 000
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå
til MAs prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid. For at giveren skal kunne trekke
fra på skatten,

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

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.
Det skjer mye spennende i MA og på bil- og trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere
å bruke enten i Motorføreren eller på MAs nettsider – www.ma-norge.no.
Ring, send en e-post eller et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må dette avtales på forhånd på grunn av
plan-legging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love at alt kommer med, men ser
frem til mange spennende saker.
Redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62.
E-post kan sendes til:
motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.
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Grip vinnermulighetene!
MA-lotteriet er i full sving.
For lotteriåret 2009/2010 er
hovedgevinstene i Landslotteriet
som vanlig biler. I tillegg er det
mulig å vinne mye annet blant
tusenvis av gevinster, for eksempel
en reise til en verdi av 30 000
kroner.

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

Bilsjansen og reiser

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

Gode formål

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

prosjektet for å lansere alkolås og MAs fokus
på narkotika- og pillemisbruk i trafikken, som
er pådriver i dette forebyggende arbeidet. MA
trenger penger til sitt viktige arbeid. Ditt loddkjøp bidrar bl.a. til dette. Takk for støtten!
Lodd kan bestilles fra
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost:
line.hansen@ma-norge.no

