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Januar er allerede historie. Vinterstormer, voldsomme 
snøfall, ras og stengte veier har det vært nok av, men 
vi skal gjennom et par måneder til – minst, før vi kan 
skifte til sommerdekk.
På overordnet nivå har Samferdselsdepartementet 
startet arbeidet med Nasjonal Transportplan 2025 
– 2036 og diskusjoner om veien videre i trafikksikker-
hetsarbeidet er i gang. 
Det høye antallet drepte i trafikken i fjor var en tragisk påminnelse om at Nullvisjo-
nen og høy trafikksikkerhet ikke er noe som kommer av seg selv, det må planmes-
sig, langsiktig og omforent arbeid til, på tvers av departementer, etater og organi-
sasjoner. 
Bilene blir stadig tryggere, veiene likeså – i hvert fall så lenge veiutbygging ikke går 
på bekostning av veibredde og veiskulder under mottoet «mer for pengene», som 
har vært et mantra i noen år nå. 
40 % av dødsulykkene (157 av 391) i perioden 2017 – 2020 ligger utenfor de så-
kalte Nullvisjonens systemgrenser (TØI rapport 1887/2022). Dette er ulykker der 
trafikanten har foretatt bevisste, alvorlige og farlige lovbrudd som har medvirket til 
ulykken. De vanligste faktorene her er ruspåvirket kjøring, fart godt over farts-
grensen og manglende bruk av bilbelte. I mange av ulykkene opptrer ruskjøring i 
kombinasjon med en eller begge av de andre to faktorene.
I det videre arbeidet er en fortsatt styrking av trafikantrettede tiltak viktig. Vi vet at 
kjøring i ruspåvirket tilstand utgjør rundt en fjerdedel av dødsulykkene de senere 
år, og politiets siste veikantundersøkelse gjort i 2022, viser en økning i kjøring i 
alkoholpåvirket tilstand, særlig tidlig morgen helg. Andre undersøkelser viser at 
cannabispåvirket kjøring også har økt. 
Virkemidler for å redusere omfanget av ruspåvirket kjøring er økt kontrollvirksom-
het, holdningsskapende arbeid, mer bruk av alkolås, samt målrettet rehabilitering 
av de som blir tatt. Alt dette er tiltak som vi i MA – Rusfri Trafikk kjemper for. 
De fleste virkemidlene forutsetter større ressurser, både i form av penger og økt 
bemanning, men beregninger som TØI har gjort i sin rapport, viser for eksempel at 
flere politikontroller vil være et lønnsomt trafikksikkerhetstiltak.
Det du og jeg som privatpersoner, kan gjøre for å bidra til å nå Nullvisjonen, er å 
være en årvåken bilfører og opptre på en måte som er med på å skape de trygge 
rammene vi trenger i trafikken.
Ha en fin februar!
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To år med rekordsalg av nye biler
– men i år vil det bremse

Det har vært hyggelig å være bilselger 
i Norge de siste årene. I 2021 satte 
vi nord menn ny rekord: 176.276 biler 
gikk ut fra bilforhandlerne. Fjoråret ble 
nesten like bra. Etter en litt treg start, 
sørget en voldsom innspurt i november 
og desember for at vi endte på 173.837 
biler. Dermed historiens nest beste 
salgsår.
Begge disse årene har markedet også 
vært preget av ubalanse. Det har vært 
ventelister og lang leveringstid på 
mange bilmodeller. En god del av bilene 
som ble levert ut i fjor, ble bestilt året 
før.
Mange importører har med seg en 

ordrereserve inn i 2023, av biler som er 
bestilt, men ikke utlevert ennå. Likevel 
ligger det an til en betydelig nedgang 
i år.
Flere bransjeaktører forteller om tilnær-
met bråstopp i markedet fra september/
oktober i fjor. Blant dem Bilia-konsernet, 
som allerede tredje kvartal meldte om 
nedgang i kontraktsinngangen på 45 
prosent. 
Hva er det så som skjer i markedet? 
Banken DNB legger hvert år frem sin 
bilsalgsprognose. Den tror på en kraftig 
nedgang i 2023, til 130.000 nye biler. 
Det blir i så fall det svakeste tallet på 12 
år.

Helt ny avgift
– Bilsalgsprognosen for 2023 er skrem-
mende. Det blir et uvanlig negativt 
makrobilde, med svak kjøpekraftsutvik-
ling, renteoppgang og økende arbeids-
ledighet, sa seniorøkonom Knut A. 
Magnussen i DNB Finans da prognosen 
ble presentert.  
Høyere bilavgifter fra nyttår, rente-
økninger, høye strømpriser og inflasjon: 
Alt dette bidrar til å trekke bilmarkedet 
ned. 
Nettopp høyere avgifter var nok det sis-
te bilbransjen ønsket seg nå. Fra årsskif-
tet ble det innført en helt ny vektavgift 

Bilsalget i Norge har vært gjennom en gullalder. Nå går vi mot 
andre tider.

Av Knut Skogstad

Det er har vært full fart hos mange norske bilbutikker de siste årene. Men fra i fjor høst ble det betydelig stillere mange steder. 
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som gjelder alle biler. Denne er utformet 
slik at man betaler 12,50 kroner per kilo 
som overstiger 500 kilo. En typisk elbil 
til rundt 500.000-600.000 fikk her en 
avgiftsøkning på rundt 20.000 kroner. 
I tillegg ble det også for første gang 
innført moms på elbil. Denne slår inn fra 
en halv million, man betaler altså moms 
på den delen av kjøpesummen som 
eventuelt overstiger dette. 
Ligger an til rabatter
Samtidig som nybilsalget bremser, 
ser vi også at det er en nedkjøling på 
bruktmarkedet. Også her har det vært 
ekstremt gode tider de siste årene. 

Ventelister på mange elbiler har gjort 
at enkelte modeller har vært dyrere på 
bruktmarkedet enn som helt nye. Den 
tiden ser nå ut til å være over.
2023 startet også med en stor overras-
kelse fra Tesla. De satte ned prisen på 
sin Model Y som ble Norges mest solgte 
bil i fjor, med hele 120.000 kroner. Det 
ga umiddelbare utslag på bruktmarke-
det. Samtidig venter mange i spenning 
på hva konkurrentene vil foreta seg. Lar 
de Tesla stikke av med enda flere kun-
der? Eller tar de opp kampen og kutter 
prisene?
Uansett hvordan det går, bør det ligge 
an til rabatter i et helt annet omfang enn 

vi har sett de siste årene. Med en mer 
normal leveringssituasjon og et kjøligere 
marked, blir det tøffere kamp om kun-
dene. Her spiller det også inn at det nå 
er rekordmange bilmerker i Norge. De 
siste tre årene har en rekke nye merker 
fra Kina etablert seg. Det påvirker na-
turligvis konkurransebildet. Kanskje blir 
resultatet også at noen merker kaster 
kortene og trekker seg ut fra det norske 
markedet. 

Vi har to år med brennhett bilmarked bak oss. Men nå peker pilene 
nedover. 

Tesla Model Y ble Norges suverent mest solgte bilmodell i fjor. Det kan den fort bli i år også, godt hjulpet av et solid priskutt.

Også bruktbilmarkedet har vært svært godt de siste årene, 
med særlig høy etterspørsel etter brukte elbiler. Nå ser vi 
tendenser til at det blir kjøpers marked også her. 



Til sammen mistet 118 personer livet, 
sammenlignet med 80 personer året 
før. Tallene har ikke vært så høye si-
den 2016. Majoriteten av de omkom-
ne i fjor var bilister, men hele 21 var 
MC-førere, 11 var syklister og 13 var 
fotgjengere. 2022 ble også året der 
vi så en markant økning i omkomne 
trafikanter over 65 år. 39 personer i 
denne aldersgruppen mistet livet.
Samtidig som dødstallene steg, 
rapporterte utrykningspolitiet jevnlig 
om høye ruskjøringstall. Totalt ble   
11. 651 bilførere anmeldt for 
ruspåvirket kjøring. Det tilsvarer 32 
hver dag og er flere enn noen gang 
tidligere. 
– At så mange mistet livet i fjor kan 

ikke beskrives på noen annen måte 
enn forferdelig trist. Svært mange 
går inn i 2023 med et savn etter noen 
de er glad i. Vi vet fra tidligere år at 
rundt én av fire dødsulykker i trafik-
ken skyldes rus. Det blir derfor inter-
essant å se om dette også stemmer i 
år med tanke på de høye ruskjørings-
tallene, sier generalsekretær i MA 
– Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen.
Kristoffersen peker på ulykkesana-
lyserapporten som hvert år kommer 
fra Statens vegvesen. Den kartleg-
ger årsakene til hver dødsulykke og 
avdekker hvorvidt det var rus invol-
vert. Årets rapport kommer nærmere 
sommeren.

De fleste av dødsulykkene skjedde i 
Viken fylke (22), noe som er normalt 
med tanke på fylkets størrelse. Deret-
ter kom Innlandet (13), Nordland (13) 
og Rogaland (12). Den totale oversik-
ten vises i egen tabell på høyre side.
Majoriteten av dødsulykkene var mø-
teulykker (42), men hele 33 var utfor-
kjøringer. 96 av ulykkene skjedde på 
europa- riks- eller fylkesvei, og som 
vanlig var det totalt sett stor overvekt 
av menn (76 prosent). 
Rusanmeldte bilførere
Sammenlignet med 2021, var det en 
oppgang på 20 prosent rusanmeldte 
i fjor. Øst politidistrikt registrerte flest 
anmeldelser (1984), etterfulgt av Sør-
Øst (1803) og Oslo (1449).

Rekordhøye døds- og rustall i 2022-trafikken

2022 ble et mørkt år for trafikksikkerheten. Allerede i august hadde flere 
omkommet på norske veier enn i hele 2021.

Av Nils Erik Gyland
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Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk.

Rekordhøye døds- og rustall i 2022-trafikken

Kristoffersen uttrykker bekymring for 
utviklingen.
– At tallene er historisk høye, er både 
urovekkende og skuffende. Samtidig 
vet vi at det kjøres rundt 200 000 km 
bare i alkoholrus hver dag, så det 
reelle tallet er nok enda høyere.
Økning i «dagen derpå»-promille
Det har flere ganger blitt minnet om 
at ruskjøringstallene fra UP ikke viser 
hele bildet. Denne gangen er det 
likevel grunn til å tro at de økte tal-
lene på anmeldte faktisk betyr flere 
ruskjørere.
– Ruskjøringstallene sier i utgangs-
punktet bare noe om hvor mange 
som blir tatt og ikke hvor mange 

som faktisk fyllekjører. I fjor ble det 
imidlertid gjennomført en KUPP-
undersøkelse (kjøring uten promille-
påvirkning) av Utrykningspolitiet som 
viser at mengden ruskjørere har ste-
get. Det gir selvfølgelig stor grunn til 
bekymring. Spesielt når vi har tallene 
på omkomne i bakhodet, fortsetter 
Kristoffersen.
Undersøkelsen det henvises til viste 
blant annet en kraftig økning i «da-
gen derpå»-promille.
Ser vi starten på en trend der flere 
års synkende døds- og rustall snur?
– Det er altfor tidlig å si. At vi får et 
år med stigende tall sier ingen ting 
om den generelle utviklingen, men 
det er klart at vi tar det på høyeste 

alvor. Vi må følge godt med i starten 
av 2023 og se hvordan tallene utvi-
kler seg, sammenlignet med samme 
periode i fjor. Vi skal i hvert fall gjøre 
vår del av trafikksikkerhetsarbeidet 
for å bidra til at de igjen synker, sier 
Kristoffersen. 
Avslutningsvis minner generalsekre-
tæren også om at alle i samfunnet må 
bidra. 
– Fyllekjøreren er ikke bare den tungt 
kriminelle som gjentatte ganger 
bryter loven. Det er også lovlydige 
personer som uvitende setter seg for 
tidlig bak rattet dagen etter en fuktig 
kveld, eller familiefaren som tenkte 
at én øl til maten ikke er så farlig selv 
om han skal kjøre.

Fylke 2020 2021 2022

Viken 20 22 22

Innlandet 16 9 13

Nordland 9 2 13

Rogaland 5 5 12

Vestfold og Telemark 13 5 12

Trøndelag 6 8 11

Troms og Finnmark 6 10 11

Vestland 6 10 10

Agder 3 5 6

Oslo 6 1 5

Møre og Romsdal 3 3 3
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I 2022 var det rekordmange som ville 
ta førerkort. Ifølge en pressemelding 
fra Statens vegvesen ble det utført 
nærmere 160.000 oppkjøringer. 
– Aldri før har det vært gjennom-
ført flere oppkjøringer i Norge, sier 
avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst 
i Statens vegvesen.
Pandemi ga førerkort-boom
Per 31. desember 2022 var det 
registrert 157 970 oppkjøringer i alle 
klasser, hvorav 79 prosent ble bestått. 
En så enorm pågang betyr også lang 
ventetid. De lengste køene var knyt-
tet til de tettest befolket områdene.
– Det er fortsatt stor pågang etter 
prøver i de større byene, men vi job-
ber iherdig for å redusere ventetiden 

både der og i resten av landet. Sen-
sorene har gjennomført oppkjørin-
ger både på kveldstid og i helgene. 
Samtidig har de hjulpet hverandre 
på tvers av landsdelene etter hvor 
etterspørselen har vært størst, uttalte 
avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst 
i Statens vegvesen i begynnelsen av 
januar.
Koronapandemien bidro til økt etter-
spørsel, og er en av grunnene til den 
lange ventetiden for oppkjøring.
Flere vil kjøre selv 
Også Øyvind Årbogen, Seniorrådgi-
ver opplæring i Norges Trafikkskole-
forbund, peker på pandemien som en 
viktig faktor til hvorfor ventelistene er 
blitt lengre. 

 – Mange oppdaget nok at det å ha 
førerkort er veldig praktisk, selv om 
man ikke nødvendigvis har behov for 
å bruke bilen regelmessig. Halvparten 
av de som tar førerkort er over 25 år, 
noe som sammen med 18-åringene 
gir seg utslag i elevtilgangen hos 
trafikkskolene. Dette er nok spesielt i 
de større byene, sier Årbogen. 
Seniorrådgiveren tror også utvidet 
tilbud av ulike leasingmuligheter og 
korttidsleie av bil, har bidratt til at 
flere vil kjøre på egen hånd. 
– Bilkollektivene og lignende mulig-
heter er nok med på å gjøre veien 
kortere til trafikkskolene. El-bilene 
har for lengst inntatt vårt trafikksys-
tem, noe som gjør at de som tidligere 
så på bilen som miljøfiendtlig, er mer 

Korter ned køen for å ta lappen

Rekordmange oppkjøringer i 2022
Statens vegvesen har tatt grep for å kutte ned på ventetiden. Ansettelse 
av flere sensorer har allerede gitt en positiv effekt.

Av Silje Bjørnstad
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positive til å kjøre bil, sier han.
– I tillegg kan det se ut som fød-
selstallene i årene 2002-2006 var litt 
høyere enn vanlig, noe som også kan 
ha påvirket tilgangen.
Ifølge Årbogen er det fortsatt stor 
pågang til landets trafikkskoler, men 
her kan det være variasjoner. 
– Det er ikke nødvendigvis helt til-
bake til normal-årene før pandemien, 
men det er heller ikke like mye på-
gang som i årene under og rett etter.
Utdanner flere sensorer 
Bjørn Lillevolden, kommunikasjons-
rådgiver i Statens vegvesen Trafikant 
og Kjøretøy, forklarer at hvis flere er 
godt forberedt til oppkjøring og kla-

rer prøven første gang, vil det ha en 
positiv effekt på oppkjøringskøene.
– Mange timer med øvelseskjøring, 
i tillegg til kjøretimer på trafikksko-
lene, vil øke muligheten for å bestå 
førerprøven på første forsøk, sier 
Lillevolden. 
Han legger til at ikke bestått fører-
prøve er ressurskrevende, og bidrar 
til at flere må vente for å få gjennom-
ført oppkjøringen.
– Her kan også trafikkskolene bi-
dra med informasjon om behov for 
øvelseskjøring og mengdetrening 
hjemme, samt at de er strenge på at 
elevene ikke melder seg opp til prak-
tisk prøve før de har gjennomgått 
obligatorisk opplæring på trafikksko-

len. 
Ifølge kommunikasjonsrådgiveren er 
pågangen for å kjøre opp størst på 
våren og tidlig på sommeren, i perio-
den april og juni måned. 
Lillevolden i Statens vegvesen sier 
det allerede er ansatt mange nye 
sensorer det siste året, og at dette 
har hatt stor betydning for å korte 
ned på ventetiden som allerede har 
gått kraftig ned. I tillegg til mange 
nyansettelser i 2022, blir det også 
utdannet et nytt kull sensorer i løpet 
av januar.

Pandemien førte til førerkort-kø
Antall kandidater i kø for oppkjøring til førerkort klasse B de siste 3 årene*
Januar 2020 - 9937 kandidater
Januar 2021 - 13 414 kandidater
Januar 2022 - 12 855 kandidater
Januar 2023 - 9691 kandidater 
* Antall kandidater som har fullført obligatorisk opplæring og som ikke har 
bestått praktisk prøve for klasse B.
Kilde: Statens vegvesen 

STOR PÅGANG: Heidi-Kristin Herbst, 
avdelingsdirektør i Statens vegvesen, sier 
det aldri har blitt gjennomført så mange 
oppkjøringer som i 2022 på landsbasis.

(FOTO: Statens vegvesen)

HJELPER DEG MED VEIEN TIL FØRER-
KORTET: Øyvind Årbogen er Senior-
rådgiver i faget opplæring ved Norges 
Trafikkskoleforbund.

(FOTO: Norges Trafikkskoleforbund)

Er førerkortet
ditt ugyldig?
Er førerkortet ditt utstedt i perio-
den 1979 til 1997, har du et fører-
kort som er større enn et bankort. 
Da må du skynde deg til nærmes-
te trafikkstasjon, eventuelt finne 
igjen nettsiden vegvesen.no
Fra nyttår er det nemlig ikke 
lenger tillatt å kjøre med denne 
førerkorttypen, og du er nødt til å 
fornye kortet ditt før du får kjøre 
lovlig igjen. 
Vær oppmerksom på at du fysisk 
må møte opp ved en trafikksta-
sjon for å ta nytt bilde, men det 
kan være lurt å bestille time for å 
unngå ventetid.
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Har du lagt merke til dette?
Stadig færre stasjonsvogner på norske veier

Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før stasjonsvogner var 
førstevalget for veldig mange norske bilkjøpere. Så skjedde det noe. 

Av Knut Skogstad

MG 5 Electric var først ut av de elektriske stasjonsvognene på det norske markedet. Dette er også en prisgunstig bil, som gir mye 
bil for pengene.

Stasjonsvogn var i mange år førsteval-
get for svært mange norske bilkjøpere. 
Lenge med en bensinmotor under 
panseret. Utover på 2000-tallet kom så 
dieselmotorene og tok gradvis over.
Rundt 2010 var den perfekte familiebi-
len en stasjonsvogn med dieselmotor, 
4x4 – og veldig gjerne også automatgir. 
Hadde den skinnseter og bra utstyrsnivå 
i tillegg, ja, da var lykken fullkommen.
Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) 
la forleden frem rapporten «Personbi-
len og bilparken i endring». De har sett 
nærmere på utviklingen fra 2000-2022. 
Og her har det virkelig skjedd ting på 
stasjonsvognfronten.
Tilbake i 2000 var 37 prosent av alle 

nyregistrerte biler i Norge en stasjons-
vogn. De neste ti årene sank salget 
gradvis, og havnet under 30 prosent i 
2010. I 2020 sto stasjonsvognene for 9,6 
prosent av det samlede salget. I fjor var 
andelen på under 3 prosent.
Kjedelig og tradisjonelt
Fra 37 til 3 prosent, hvordan gikk det 
egentlig til? Svaret på det er todelt. 
Først kom den store SUV-bølgen og tok 
veldig mye av salget. De japanske pro-
dusentene var tidlig ute her, de forsynte 
seg grovt av markedsandelene.
Så kom mange andre etter. Ett eksem-
pel: Da Volkswagen lanserte den kom-
pakte SUV-en Tiguan, stakk den umid-
delbart av med mange kunder som inntil 

da ville ha valgt en Passat stasjonsvogn.
Fra å være det naturlige valget, ble 
stasjonsvogn i manges øyne brått litt 
kjedelig og tradisjonelt. Det var mer stas 
å ha en høyreist SUV, gjerne med 4x4, 
enn en stasjonsvogn.
Det stoppet imidlertid ikke der. Da sal-
get etter hvert hadde begynt å stabilise-
re seg litt, kom elbilene for fullt. Og de 
hadde den særegenheten at de lenge 
ikke fantes som stasjonsvogner.
Elektriske stasjonsvogner kommer
Elbil-bølgen startet med småbiler, så 
kom modeller som kunne fungere som 
familiebiler – og de siste årene har de 
elektriske SUV-ene kommet for fullt. De 
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Har du lagt merke til dette?
Stadig færre stasjonsvogner på norske veier

Audi A6 e-tron concept har vakt stor oppsikt. Her viser Audi 
hvordan deres første elektriske stasjonsvogn kan bli.

Volkswagen Passat stasjonsvogn var i mange år en storselger 
– og nærmest definisjonen på en fornuftig stasjonsvogn på 
det norske markedet. Så startet nedturen.

Ford Mustang Mach-E er Fords bestselger i Norge nå. Den tidligere 
storselgeren Mondeo blir ikke en gang tatt inn til landet lenger.

Stort bagasjerom og mange praktiske løsninger: 
Det var viktig for veldig mange av dem som 
kjøpte stasjonsvogn tilbake i storhetstiden.

som tidligere hadde en VW Tiguan, de 
bytter den nå gjerne inn i en elektrisk 
ID.4 i stedet.
Slik det ser ut akkurat nå, er stasjons-
vognsalget nesten ikke-eksisterende. 
Det selges et svært begrenset antall 
biler, da gjerne ladbare hybrider eller 
dieselbiler. Det er lite som tyder på at 
de får noe oppsving med det første.
Når det likevel er for tidlig å begrave 
stasjonsvognene for godt, skyldes det 
at de smått om senn begynner å gjøre 
comeback som elbiler. Den elektriske 
stasjonsvognen MG5 har vært i Norge 
en stund. Den får om ikke veldig lenge 
følge av flere.
Audi viste i fjor konseptbilen Audi A6 

Avant e-tron concept i Norge. Den vakte 
enorm oppsikt. Opel kommer med 
elektrisk Astra stasjonsvogn, Peugeot 
med elbilutgave av sin 308. Volkswagen 
har også elektrisk stasjonsvogn på gang, 
mange flere er på vei.
Gode bruktbilkjøp
I løpet av de neste to-tre årene vil 
utvalget øke mye. Men tilbake til stor-
hetstiden kommer vi neppe noen gang. 
Til det har SUV-ene og crossoverne 
sannsynligvis fått altfor godt fotfeste.
Fallende salg merkes naturligvis også 
på bruktmarkedet, men fortsatt er det 
svært mye å velge mellom her, nærmere 
bestemt over 12.000 biler.

De finnes i prisklassen fra vrakpant, til 
godt over halvannen million kroner. 
Dreiningen over mot elbiler også på 
bruktmarkedet, gjør at man kan få svært 
gode kjøp på mange stasjonsvogner. 
Det gjelder særlig biler med bensinmo-
tor, som av mange nok blir sett på som 
ganske ukurante nå. Stasjonsvogner 
med dieselmotor holder verdien bedre, 
det gjelder særlig romslige varianter 
med den plassen mange familier tren-
ger. 
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De siste årene er det blitt advart mot 
skjermbruk i bil. Bruk av mobil har 
vært forbudt lenge, og blir man tatt 
for dette, kan det vanke både høye 
bøter og prikker i førerkortet.  
Nå rettes oppmerksomheten også 
mot bruk av touch screen i nyere 
biler. Skjermene er blitt mer avan-
serte med mange muligheter og valg, 
noe som en del frykter kan «stjele» 
oppmerksomheten fra kjøringen og 
skape risikofylte situasjoner. 
Mister fokus  
En fersk undersøkelse gjennomført 
av Kantar på vegne av Trygg Trafikk 
og Fremtind, viser at 1 av 3 mener 
berøringsskjermer i bil gjør dem mer 
uoppmerksomme i trafikken. Samti-
dig melder tre av fire at de bruker be-
røringsskjermen aktivt under kjøring.  
– Vi mistenker at berøringsskjermer 
spiller en vesentlig rolle ved ulykker. 
Flere tilfeller ved utforkjøringer og 

front-mot-front-kollisjoner lar seg 
vanskelig forklare med fart, rus, feil 
på bilen, eller at noen sovner bak 
rattet. Da kan det handle om mangel 
på oppmerksomhet. Når du kjører bil, 
må du ha fokus på trafikken og ikke 
på skjermen i bilen, sier Bård Morten 
Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk.  
Man frykter i likhet med mobil, at 
skjermer i biler tar for mye oppmerk-
somhet fra selve bilkjøringen. 
 – Ideelt sett bør det ikke være nød-
vendig å bruke disse skjermene under 
kjøring. Vi vet altfor lite om hvor 
uoppmerksomme bilistene blir ved å 
bruke disse, men vi vet at man alltid 
bør ha oppmerksomheten på trafik-
ken når vi kjører bil, sier Johansen.  
Fremtind har i 2022 registrert over 
73.000 skadesaker. Samlet erstat-
ningskostnad for disse skadene var 
på over 2,2 milliarder kroner. 
– Dette er skader som enkelt kan 

unngås med oppmerksomhet bak 
rattet. Vi frykter at både mobil og 
skjermer i biler tar for mye oppmerk-
somhet fra selve bilkjøringen, sier 
Therese Hofstad-Nielsen, skadefore-
bygger i Fremtind.  
– Du skal ikke se lenge på mobilen 
eller en skjerm i bilen før du skjener 
ut av eget kjørefelt eller mister reak-
sjonstiden du trenger for å håndtere 
en hendelse. Trafikkbildet endrer seg 
raskt, og derfor er det viktig å ha fo-
kus på det vi holder på med, nettopp 
det å kjøre bil.
Flere fordeler  
Mikkel Friis, kommunikasjonssjef i 
Opplysningsrådet for veitrafikken 
(OFV), sier det nå er naturlig at det 
settes søkelys på moderne teknologi i 
bilene og bruken av dette.    
– Vi er opptatt av riktige tiltak som 
bidrar til en trygg trafikk. Slike un-
dersøkelser vil forhåpentligvis bidra 

Kan øke risikoen, men også være svært nyttig:  

Hjelpsom, men skummel
Moderne teknologi i bilen byr på mange viktige og nyttige funksjoner, 
men berøringsskjermen kan også gjøre deg til en farlig sjåfør – dersom 
du ikke er «aktpågivende og varsom», som det står i Vegtrafikklovens §3.  

Av Silje Bjørnstad
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til å øke fokuset på hvordan vi bør 
bruke denne type teknologi riktig for 
å unngå ulykker og farlige trafikksi-
tuasjoner.
Kommunikasjonssjefen mener det 
også er flere fordeler med moderne 
skjermer.   
– De kan gi nyttig og nødvendig 
informasjon til fører både med lyd og 
tekst, som igjen kan bidra til økt tra-
fikksikkerhet. Blant annet navigasjon, 
bilens sikkerhetssystemer, parkerings-
hjelp, avstand til biler foran og andre 
funksjoner, sier Friis.   
 – Men det er viktig at det brukes på 
en forsvarlig måte under selve kjørin-
gen. Det er førerens ansvar. 
Nyttige funksjoner 
Friis understreker at moderne tek-
nologi i bilene har mange viktige og 
nyttige formål. Blant annet kan man i 
mange biler aktivere stemmestyring 
for en rekke av bilens funksjoner, noe 
som gjør at man slipper å bruke be-
røringsskjermen eller knapper under 
selve kjøringen. Denne utviklingen 
kommer til å fortsette.  
Tore Lillemork, teknisk direktør i 

Bilimportørenes Landsforening (BIL), 
er også positiv til de moderne skjer-
mene, og mener det gir en bedre 
oversikt over mulighetene bilen kan 
tilby.  
 – Det ville ellers blitt alt for mange 
fysiske knapper å holde styr på, fordi 
bilene får stadig flere funksjoner som 
er nyttige sikkerhetsmessig og på 
andre måter.  
Samtidig understreker Lillemork at 
funksjoner som er helt nødvendige 
å betjene under kjøring, fortsatt er 
fysiske knapper eller hendler på de 
aller fleste biler, gjerne på eller ved 
rattet og rattstammen – eksempelvis 
lysbryter, vindusviskerbryter, cruise 
control og lydanlegg.
Viktig ansvar  
Ifølge Transportøkonomisk institutt 
skyldes over 40 prosent av alle tra-
fikkuhell uoppmerksomhet. Friis og 
Lillemork poengterer at manglende 
konsentrasjon, uansett årsak, utgjør 
en fare.   
– Bilføreren må ha et kontinuerlig 
fokus på veien og trafikken, ikke på 
berøringsskjermen. Da kan det fort 
gå galt, sier Friis.   

 – Så lenge føreren er bevisst på å 
holde oppmerksomheten på veien 
under kjøring, er skjermteknologien 
udelt positivt. Jeg mener denne 
teknologien ikke er trøblete. Nye, 
moderne biler har langt flere nyttige 
funksjoner enn bare for få år siden. 
Disse må kunne betjenes, og da 
mener jeg at skjermer er den beste 
løsningen. Men det forutsetter at fø-
reren ikke lar seg distrahere av alle de 
ulike funksjonene mens man kjører, 
sier Lillemork. 
Stadige forbedringer i sikkerhets-
utstyr og førerstøttesystemer, viser 
at bilprodusentene tar sin del av 
ansvaret. Lillemork poengterer at de 
alltid ønsker å gjøre bilene bedre og 
sikrere for kundene - også når det 
gjelder berøringsskjermer.   
– Jeg opplever at kundene er innfor-
stått med at skjermer er den beste 
løsningen for å kunne ha oversikt 
over funksjoner, men de må brukes 
med fornuft, poengterer han.  
– Vi opplever at bransjen tar dette 
på alvor og jobber aktivt for å bidra 
til en tryggere trafikk gjennom bilens 
sikkerhetssystemer, avslutter Friis i 
OFV.

Berøringsskjermer i bil  
• Styres via skjermberøring, 
stemmestyring, knapper på 
rattet og «hjul».   

• Gir valg om blant annet 
sikkerhetsrelaterte, komforto-
rienterte og «infotainment»-
orienterte funksjoner.  

• Normalt påkoblet internett, 
og oppdateres løpende – for 
eksempel med trafikkmeldin-
ger.  

• I dag er det store forskjel-
ler mellom ulike biler når det 
gjelder antall skjermer, skjerm-
plassering og hvilke funksjoner 
som er lagt over på berørings-
skjerm. Samtidig er det ingen 
krav til opplæring i forbindelse 
med overgangen til ny tekno-
logi i bil.

SKJERMENE ER KOMMET FOR Å BLI: 
Det mener Tore Lillemork, teknisk di-
rektør i Bilimportørenes Landsforening. 
(FOTO: BIL)

FØRERENS ANSVAR: Kommunikasjons-
sjefen i Opplysningsrådet for Veitrafik-
ken, Mikkel Friis, påpeker at det er 
sjåførens ansvar å gjøre seg kjent med 
bilen, slik at den kjøres på en trygg måte. 
(FOTO: OFV)
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Hjemmelading av bil kan være brann-
farlig, men det betyr ikke at elbiler er 
noen brannbomber. 
Statistikk fra Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB), 
viser at det i 2022 var 22 branner i 
el-biler, mens motsvarende tall for 
personbiler med bensin eller diesel 
var 697. Det var 20 branner i hybrid-
biler, 5 med gass, og for biler med 
annet drivstoff ble det rapportert 3 
tilfeller. I tillegg kommer branner og 
branntilløp i bygninger hvor brann- 
og redningsvesenet antar at brannen 
har startet i en personbil. I fjor var 
det 31 slike branner. 26 av disse var 
bensin/diesel-biler, 3 hybridbiler og 2 
var i el-biler.
Riktig bruk
– Det viktigste du kan gjøre for å 
forebygge bilbrann, er å sørge for rik-

tig bruk og vedlikehold av bilen, sier 
Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for 
Forebygging og sikkerhet i DSB.
Det finnes ikke egne tall på hvor 
mange branner som skyldes hjemme-
lading av elbil, men uansett kan det å 
lade i stikkontakt være brannfarlig.  
 Tryggeste alternativ  
- Vi anbefaler alle å installere en 
hjemmeladeboks der man lader til 
daglig. Dette er den sikreste og 
raskeste måten å lade bilen på, sier 
Christina Bu, generalsekretær i Norsk 
elbilforening.   
- Du lader elbilen din trygt hjemme så 
lenge du sørger for å følge retnings-
linjene fra Direktoratet for Sikkerhet 
og beredskap, legger hun til.  
Fra og med juli 2022 er det krav om 
ladeboks med type 2-kontakt ved 

nyinstallasjon for fast elbil-lading, 
men standarden har ikke tilbakevir-
kende kraft og såkalt nødlading er 
ennå lov. Retningslinjene gjelder kun 
der du lader til daglig. Du kan altså 
nødlade hos andre, selv om det ikke 
finnes spesiell elbil-lader. Det er imid-
lertid viktig å følge med på kontak-
ten under lading, for varmgang kan 
forekomme. Der du vanligvis lader 
skal kontakten være satt opp spesielt 
til lading av elbil etter det regelverket 
som gjaldt da kontakten ble installert. 
Det er anbefalt at man setter opp en 
ladeboks der man lader til daglig, og 
nå må du uansett sette opp en lade-
boks når du setter opp nytt.
Skrekk-kombo  
Ifølge en fersk undersøkelse Norstat 
har gjort for Frende Forsikring, lader 
1 av 4 bilen sin brannfarlig og dyrt.  

Slik lader du elbilen trygt
Anbefalingen er tydelig; installer hjemmeladeboks 
og dropp lading i stikkontakter.  

Feil bruk kan være en brannfelle: 

Av Silje Bjørnstad
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– Jeg ville aldri brukt stikkontakt 
som hovedkilde til å lade. Det er mer 
brannfarlig og mye av strømmen 
du betaler for kommer aldri fram til 
bilen, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef 
på motor i Frende Forsikring. 
– Ikke egnet 
– Vanlige stikkontakter er ikke egnet 
for belastningen som elbil-lading gir 
over tid. Det øker faren for feil, brann 
og varmgang i kablene, sier han.  
Frende har også spurt elbil-eierne om 
de bruker skjøteledning eller kabels-
pole når de lader. Undersøkelsen 
viser at 21 prosent gjør dette.  
– Skjøteledning, kabelspole og stik-
kontakt er en skummel kombinasjon, 
og bør kun brukes til nødlading over 
kort tid. Noen bør være til stede og 
observere under en slik lading. Kjenn 

etter varmgang, ikke lad om natta og 
ikke gjør det til en vane, sier Ytre-
Hauge.  
– Jeg har sett mange skjøteledninger 
som strekkes ut gjennom dør- el-
ler vindusåpning, eller ligger kveilet 
sammen på en kabelspole. Det er 
skrekken, sier fagsjefen.   
Bruk mye kraft 
Ytre-Hauge sier den beste kombi-
nasjonen for å lade brannsikkert og 
miste minst mulig strøm, er å lade 
med høyest mulig kraft.  
– Og da er ladeboks den klart beste 
løsningen.   
I fjor sommer kom nye regler for elbil-
lading, i den såkalte installasjons-
normen NEK 400. Skal du ha et nytt 
ladepunkt hjemme, må det installeres 
en ladestasjon. De nye reglene tillater 

verken vanlige eller industrielle stik-
kontakter.  
– Reglene er til for din egen trygghet.   
Viktig å vite!  
I takt med økende interesse og salg 
av elbiler i Norge, er det gjennom-
ført flere undersøkelser rundt brann 
i elektriske kjøretøy og metoder for 
slukking. Konklusjonen er at det ikke 
finnes grunnlag for å hevde at elbiler 
representerer en større brannfare enn 
fossile biler – den arter seg bare på 
en annen måte, skriver DSB på sine 
nettsider. Det er svært få hendelser 
der selve elbil-batteriet er årsaken 
til brannen. Dette vil normalt bare 
skje som følge av en fysisk skade, 
eksempelvis ved kollisjon, eller en 
helt spesiell situasjon der det oppstår 
en meget kraftig varmeutvikling på 
utsiden av bilen. 

Hjemmelading av elbil  
Dette er reglene som gjelder for installasjoner gjort før 
1. juli 2022:  
• Du må ha egen kurs til elbilen  
• Maks 10 A-kurs  
• Kursen må ha jordfeilbryter type B  
• Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut 
støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig. 
• Monter en kurv eller en krok som kan brukes til opp-
heng av ladeboks og kabel når du lader, både for å av-
laste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) 
og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.   
Kilde: Norsk elbilforening  

SIKKER HVERDAG: Johan Marius Ly er avdelingsdirektør 
i Avdeling for Forebygging og sikkerhet ved Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap. (FOTO: DSB)

ANBEFALER HJEMMELADING MED EGEN LADEBOKS: 
Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening. 
(FOTO: Jamieson Pothecary/Norsk elbilforening)
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Aldri vært i finalen før – så 
fikk de Årets bil i Europa   

Jeep har en knallsterk merkevare, og 
i perioder har de også solgt brukbart 
med biler i Norge. Det begynner 
imidlertid å bli lenge siden nå. Det 
siste tiåret har Jeep vært så godt 
som usynlige på registreringsstatistik-
kene. Mye skyldes at bilene ikke har 
vært veldig godt tilpasset norske av-
gifter. I tillegg har det vært krevende 
tider på importørfronten.
Nå er det på mange måter nye tider 
for Jeep her til lands. Bertel O. Steen 
har tatt over som importør, Jeep er 
i gang med en omfattende elektrifi-
sering av modellutvalget sitt. Og nå 
har de også gått helt til topps i en 
prestisjetung bilkåring. 
Deres Avenger er nemlig kåret til 
Årets bil 2023 i Europa. Fram til i år 
hadde ikke Jeep en gang kommet til 

finalen i denne kåringen. Ved første 
forsøk gikk de altså helt til topps. Det 
utløste naturlig nok jubel i den nor-
ske organisasjonen: 
Til Norge på forsommeren
– Tittelen er utrolig viktig for den 
restarten som vi i Bertel O. Steen skal 
gjøre med Jeep i Norge. Avenger er 
den første av en rekke elektriske biler 
fra Jeep.  Denne anerkjennelsen viser 
at resultatet har blitt en bil som lever 
opp til egenskapene til merket. Dette 
er selvsagt en vitamininnsprøytning, 
ikke minst for våre forhandlere, sier 
Stein Pettersen som er PR- og infor-
masjonssjef for Jeep i Norge. 
Han forteller at Avenger ikke er vel-
dig langt unna:
– De første bilene kommer på for-

sommeren. Vi henger tett på fabrik-
ken for å få godt med leveringer, 
forteller Pettersen. 
Med lengde på fire meter er Avenger 
en kompakt crossover og den minste 
bilen Jeep noen gang har laget. 
Bagasjerommet er på 321 liter. Det er 
allerede mange biler i denne klassen, 
konkurransen blir ikke mindre tøff når 
Jeep melder seg på.
Batteripakke og rekkevidde må 
kunne sies å være ganske på det 
jevne her. Avenger kommer med et 
batteri på 54 kWt. Det skal gi offisiell 
rekkevidde på inntil 400 kilometer, 
etter WLTP-målemetoden.
Del av et gigant-konsern
Jeep har sterke offroadtradisjoner 
å leve opp til. Derfor vil det kanskje 

Jeep har fått en knallstart med sin aller første elbil. Den er ventet til 
Norge til sommeren. 

Av Knut Skogstad
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overraske noen at Avenger i alle fall 
fra starten av bare kommer med drift 
på for forhjulene. Til gjengjeld har 
Jeep utstyrt den med elektroniske 
hjelpemidler som skal bidra til at 
bilen klarer seg bra på glatt og kre-
vende underlag. 
Her er det flere kjøreprogram-
mer, blant dem «Snow», «Mud» og 
«Sand». Som navnene tilsier, skal de 
bidra til at bilen takler disse underla-
gene best mulig. Den har også såkalt 
Hill descent control. Ved å akti-
vere denne, holder bilen jevn og lav 
hastighet. Det er smart blant annet 
til terrengkjøring eller når man skal 
kjøre ned bratte bakker.
Jeep har de siste årene vært en del 
av Stellantis-konsernet. De har en 
rekke ulike bilmerker, blant dem 

Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa 
Romeo, DS – og Jeep. Etter noen år 
med konsolidering, er man nå i gang 
med å rendyrke de ulike merkeva-
rene, samtidig som veldig mye av 
teknologi skal gjenbrukes. På den 
måten holder man utviklingskostna-
dene nede.
Fra rundt 350.000 kroner
I Norge er Avenger helt klart bilen 
som kan komme til å endre mye for 
Jeep. I dag har de bare tre bilmodel-
ler på det norske markedet. Minst er 
den ladbare hybriden Compass som 
har slitt med å markere seg sær-
lig. Den har en startpris på 575.000 
kroner og er dermed også dyrere enn 
flere av konkurrentene.
Legenden Wrangler har også blitt 
ladbar hybrid. Men en fra-pris på 

1.035.000 kroner bidrar til at salget 
også her er svært begrenset. Storsalg 
er det heller ikke for den gigantiske 
pickupen Gladiator. Med lengde på 
5,60 meter er dette en av de største 
bilene du kan kjøpe. Under panseret 
finner vi noe så lite politisk korrekt 
som en 3-liters dieselmotor. Med fem 
seter starter prisene på 1.390.000 
kroner.
Den norske importøren har antydet 
startpris på rundt 350.000 kroner 
for Avenger. For 400.000 kroner skal 
man få et svært velutstyrt eksemplar.

Sju finalister i Årets bil 2023
1. Jeep Avenger – 328 poeng
2. VW ID.Buzz – 241 poeng
3. Nissan Ariya – 211 poeng
4. Kia Niro EV – 200 poeng
5. Renault Austral – 163 poeng
6. Peugeot 408 – 149 poeng
7. Toyota bZ4X/Subaru Solterra – 133 poeng

Avenger får en rekkevidde på rundt 400 
kilometer. Det betyr at flere av konkur-
rentene går lenger.

Avenger er Jeeps første elbil. Det er 
også den minste bilen de har laget. 

Jeep Avenger er ventet til Norge på 
forsommeren. Importøren lover at de 
jobber tett med produsenten for å få nok 
biler til landet. 

Wrangler er bilen mange forbinder med 
Jeep. Den holder fortsatt koken, i Norge 
selges den nå kun som ladbar hybrid.
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Saab trengte noe helt nytt.
I stedet kom de med denne.

Av Frank Williksen

Da Saab i 1998 lanserte den nye mo-
dellen 9-3, var det et nesten desperat 
grep for å øke interessen for bilmer-
ket blant bilkjøperne. Kassen var tom, 
men fabrikken hadde behov for å 
komme med et skikkelig oppdatert 
alternativ til Saab 900, som for lengst 
var gått ut på dato – og bare solgte 
til de mest ihuga entusiastene. 
Dem var det langt fra mange nok av...
900 hadde siden 1993 vært basert 
på Opel Vectra, noe som var ganske 
naturlig siden GM eide Saab Auto-
mobile AB i Trollhättan, de tok over 
i 1990. Amerikanerne gikk inn med 
tanker om å posisjonere Saab som 
et av konsernets premium-merker – 
men oppdaget snart at det de hadde 
kjøpt var et pengesluk. Salgstallene 
var lave, og alt for lave til å skape 
kapital for aktiv og god produktutvik-
ling.
GM var derfor lite villige til å bruke 
mye penger på Saab – og den viljen 
skrumpet ytterligere for hvert år 
som gikk. Dette var godt synlig med 

lanseringen av 9-3 også. Mange var 
overrasket over hvor lite nytt den 
«nye» modellen faktisk hadde å by 
på, sammenlignet med 900 som den 
tok over for.
Mest synlig var noen justeringer av 
utvendig design, med nye støtfan-
gere, ny grill og flytting av skiltplaten 
bak til mellom baklysene. Foruten 
noen flere små karosserijusteringer 
var også understellet oppdatert, og 
den mye omtalte Saab-sikkerheten 
var ytterligere forbedret.
Lite å skrive om…
Den første årgangen av Saab 9-3 
kom som tre- eller femdørs kombi-
coupé og cabriolet. For å stimulere 
interessen, kom fabrikken allerede 
året etter lanseringen med fristende 
nye toppmodeller som 9-3 Aero og 
9-3 Viggen, uten at det hjalp vel-
dig. Gjennom 1990-tallet svingte 
Saab-produksjonen mellom 80.000 
og 120.000 biler årlig, noe som var 
aldeles for lite til å forsvare fortsatt 
eksistens over tid.

Helt siden før GM overtok, slet Saab 
tungt med å holde interessen for 
bilmerket levende. Det var åpenbare 
grunner til dette. Med bunnskrapt 
kasse år ut og år inn, fantes det ikke 
penger nok til å satse tilstrekkelig på 
forskning og produktutvikling. Derfor 
var som regel den neste Saab-årgan-
gen omtrent uendret fra årgangen 
før.
Spennende nyheter glimret med sitt 
fravær – og dermed var det også lite 
å skrive om for media. Og når interes-
sen fra den kanten blir borte, er det 
virkelig fare på ferde...
At 900 var i produksjon så lenge som 
fra 1978 til 1998, hadde ikke behøvd 
å være noe problem – dersom bilen 
hadde fått samme modellpleie og 
fornyelser som konkurrentene fra 
BMW, Volvo og Audi fikk.
Velkjente Saab-kvaliteter
Når dette ikke skjedde, måtte det 
nesten gå som det gjorde. Det var 
liksom aldri noe nytt. Dashbord og 

9.3 tok over for 900, men endringene var for få og små til at det ga 
særlig med vind i seilene.

HUSKER DU DET SVENSKE EVENTYRET?

Cabrioletutgaven solgte bra, denne 
har nå blitt et samlerobjekt.

Det var mye positivt å si om Saab-
interiørene. Både seter og dashbord-
design var veldig bra. Men også her 
ble det etter hvert tydelig at Saab ikke 
oppdaterte slik konkurrentene gjorde.

Ambisjonen til eierselskapet General 
Motors (GM) var opprinnelig at Saab 
skulle være et premiummerke. Dit 
kom de aldri.
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instrumentering, for eksempel, var 
mer eller mindre uendret til siste 
slutt. Løsningen var slett ikke dårlig, 
langt derifra, med blant annet Saabs 
smarte Night Vision. Det holdt bare 
ikke likevel – publikum har en evig 
hunger etter «noe nytt»...
Vi var mange som følte med Saab-
ledelsen gjennom en sammenheng-
ende nedtur over mer enn to tiår. 
Forhjulsdrevne Saab var anerkjent 
som vinterbilen fremfor noen, og sik-
kerhetsmessig var de fullt på høyde 
med storebror Volvo. 
Slik var det også med Saab 9-3 Aero 
Turbo som kom i 1999. Den leverte 
alle de velkjente Saab-kvalitetene 
– fortsatt med den spesielle plas-
seringen av tenningsnøkkelen på 
midtkonsollen mellom forsetene. 
Vinteregenskapene var på plass, med 
det lille forbeholdet at man måtte 
ta hensyn til den høye effekten i 
turbomotoren. Sikkerhetsmessig var 
også alt på stell, som vanlig, og kjø-
reegenskaper var aldri noe problem 

for Saab.
I Aero Turbo-utgave var understellet 
strammet litt opp i forhold til stan-
dard-modellene, men ikke mer enn at 
jeg husker bilen også for god komfort 
på lange strekk.
Det var dessuten på den typen 
kjøring den trivdes best, ikke minst 
takket være et realt kraftoverskudd 
fra 205 turbohester under panseret. 
Trekkraften var dessuten impone-
rende, med 280 Nm som meldte seg 
ved 2.200 omdreininger. Noe som 
føltes godt!
Kroken på døra
Mens vi snakker motor med turbo 
og ladeluftkjøler, kan vi jo legge til at 
fabrikken oppga toppfarten til 235 
km/t. Frisk var også akselerasjonen 
fra stillstand – 0-100 km/t gikk på så 
vidt over 7 sekunder.
Noen stor bil var Saab 9-3 Aero 
Turbo ikke. Den var riktig nok 4,63 
m lang, men bredden var beskjedne 
1,71 m. Akselavstanden var 2,60 m, 

og høyden 1,43 m. Kjøreklar veide 
bilen 1.320 kg, og med bare 6,4 kilo 
å dra på for hver hestekraft, sier det 
seg selv at dette var en spretten og 
spenstig opplevelse kjøremessig!
Som allerede antydet gikk det den 
veien høna sparket for Saab i Trollhät-
tan. GMs manglende lyst til å bruke 
mer penger på fabrikken gjenspeilte 
seg i stadig lavere produksjonstall. 
9-3 solgte bruktbart i starten. Men 
snart var priskutt eneste måte å holde 
salget sånn noenlunde oppe på. Det 
gir kanskje salg der og da, men på 
lang sikt er det fort ødeleggende.
Det var det også for Saab. Denne 
generasjonen 9-3 gikk frem til 2002. 
Da kom det en helt ny modell. Igjen 
basert på Opel Vectra. Og igjen uten 
det som skulle til for å snu trenden 
for Saab.
Modellen var med til 2010. Da var 
det kroken på døra hos Saab og med 
det slutt på et viktig stykke svensk 
industrihistorie. 

900-modellen hadde blitt fem år gammel da Saab oppgraderte og omdøpte den til 9-3. De som hadde håpet på store 
grep, ble imidlertid skuffet.
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Alkoholisme koster samfunnet enormt mye, både økono-
misk og sosialt. Helsemyndighetene anslår at én av fire 
innleggelser på sykehus er knyttet til overforbruk av alko-
hol, samtidig som syv til ti prosent av befolkningen antas 
å få et alkoholproblem i løpet av livet. Alkolås på resept 
vil redusere stigmatisering og gjøre trafikken tryggere for 
alle.
Alkohol er også en av våre største trafikksikkerhetsutfor-
dringer. Folkehelseinstituttets veikantundersøkelser viser 
at det daglig kjøres mer enn 200 000 km med personbil 
der føreren, med eller uten førerkort, er alkoholpåvirket.
Konsekvensen av dette finner vi igjen i trafikkulykkesta-
tistikken. I 2020 skyldtes 26 prosent av dødsulykkene i 
trafikken ruspåvirket kjøring og 24 personer omkom. Dyb-
deanalysene av alvorlige veitrafikkulykker viser at andelen 
rusulykker holder seg relativt stabil på rundt en fjerdedel 
av totalen.  For ulykker med hardt skadde finnes det ikke 
tilsvarende tallmateriale. Det er likevel ingen grunn til å 
tro at andelen med ruspåvirket kjøring er lavere her.
Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som gir høyest risiko 
for å bli innblandet i alvorlige ulykker. Tall fra MA – Rusfri 
Trafikk viser at dersom bilene hadde hatt alkolås, kunne 
ulykkene som skjedde på grunn av alkoholpåvirket kjøring 
vært unngått. 16 av de omkomne i 2020 kunne fremdeles 
vært i live.
Norge har satt seg et mål om å redusere skadelig alko-
holbruk med 10 prosent innen 2025. I trafikken er det 
langsiktige målet null drepte og hardt skadde.
Førerkortet viktigst for mange
Dersom en pasient bruker alkohol, rusmidler eller lege-
midler i et slikt omfang at det kan gi varige helseplager er 
ikke helsekravene til førerkort oppfylt. Leger har melde-
plikt etter helsepersonellovens paragraf 34 dersom en pa-
sient får diagnosen alkoholisme. I tilfeller der en pasient 
har et såpass høyt forbruk at det kan gi helse-, nerveska-

der eller nedsatt kognitiv funksjon, men ikke klassifiseres 
som alkoholisme, skal det gis muntlig kjøreforbud.
Alkoholproblemer er forbundet med mye skyld og skam, 
og er et tabubelagt tema. Det å bli fratatt førerkortet 
er et synlig tegn på at man har mistet kontroll. I dagens 
samfunn er det en «selvfølge» at man som voksen har lap-
pen, at man kan kjøre barna på fotballtrening og ta bilen 
til jobb.
Mange vil av den grunn hverken innrømme at de har et 
alkoholproblem eller be om hjelp for sin avhengighet. På 
denne måten utsetter de både seg selv og andre for en 
uakseptabel risiko i trafikken.
Alkolås i behandlingsopplegget
Det er selvfølgelig viktig og riktig at det er sjekkpunkter 
og helsekrav for å inneha førerkort. Mange leger opp-
lever det likevel som ubehagelig å grave i pasientenes 
drikkevaner da de vet det kan resultere i tap av fører-
rett. Løsningen er et alternativ til meldeplikt og tap av 
førerrett. Det vil gi mer tillitsfull kommunikasjon, mindre 
underrapportering av problemene og større mulighet til å 
gi god helsehjelp.
Mange land i verden har vilkår om alkolås som del av 
ulike behandlingsprogrammer. Koblet til bilens tennings-
system stopper alkolås alle forsøk på å kjøre med promille 
over 0,2.  Tiden er nå inne for at det også i Norge igang-
settes et pilotprosjekt som vurderer implementering av 
alkolås som alternativ til tap av førerrett for personer med 
alkoholproblemer.
Alkolås på resept vil gi samfunnet et godt verktøy til å 
sikre den alkoholavhengige helsehjelp, muligheten til å 
opprettholde dagliglivet, samt ivareta trafikksikkerheten.

Alkolås på resept:

Mer hjelp, mindre skam
Frykten for å miste lappen ved å erkjenne 
problemer med eget alkoholforbruk setter en 
stopper for å søke helsehjelp.

KRONIKKFORFATTERE:
ELISABETH FJELLVANG KRISTOFFERSEN, INGER LISE HANSEN, MARTE KVITTUM TANGEN OG JAN JOHANSEN
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Tlf. 24 03 47 50 

Refsland  
Transport AS 
 Marknesvingen 9 

4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

 Dyrmyrgata 4 
 3611 KONGSBERG

Tlf. 926 30 300

Ramlo  
Sandtak AS 

Industriv 63 
7080 HEIMDAL 
Tlf. 962 25 300 

Advokatfirmaet  
Jon Reidar Aae AS

Orkdalsveien 53 
 7300 ORKANGER 

Tlf. 72 48 79 90 

Molde AS 
Verftsg. 3

6416 MOLDE 
Tlf. 24 03 38 50 

Lantz  
Auto AS 

 Verksveien 13 
 4735 EVJE 

Tlf. 37 93 03 01

Active Services AS 
Sagaveien 66C 

1555 SON
Tlf. 930 04 146

Holmfossveien 12, 3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00 

Bremnes  
Bilverksted AS 

 6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

2019 SKEDSMOKORSET 
Tlf. 64 83 62 62

6105 VOLDA 
Tlf. 70 07 44 30 Tlf. 32 73 63 75 

Jensen  
Transport AS 

 Ajertangen 16 
 3825 LUNDE 

Tlf. 35 94 73 74 

Hystadv. 167 
3230 SANDEFJORD 

Tlf. 33 45 70 00

Gjøvik
Ringvegen 10
2815 GJØVIK

Tlf. 24 03 37 70

 Børøyv 22 
8450 STOKMARKNES 

Tlf. 76 16 07 00

Nils Ivar  
Braathen AS 

 Horgenveien 37
 3300 HOKKSUND 

Tlf. 913 94 618 Tlf. 74 08 98 87 

Bodø  
Bilpleie AS 

Påls Vei 3 
8008 BODØ 

Tlf. 75 50 87 44 

Steinbruddveien 1B 
9308 FINNSNES 
Tlf. 77 85 23 10

El Tavle  
Grenland AS
Nedre Solveien 13

3914 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 02 20

Vardegaten 17 
4876 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 29 50 

Strandgata 59
6150 ØRSTA 

Tlf. 57 69 86 50 

 Hostvetveien 370 
 3618 SKOLLENBORG 

Tlf. 32 86 78 00

Bil og  
Mekaniske Vigra 

Kyrkjevegen 429 
6040 VIGRA 

Tlf. 70 18 36 35

Halbrendsøyra 9, 6800 FØRDE 
Tlf. 57 83 08 00 
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Utstyr for vinterbilen

Det er ikke så mye som skal til for å 
gjøre både deg og bilen best mulig 
rustet for vinteren. Her er noe av det 
du bør huske på:
Kjetting på boks 
Vinterdekk på bilen er en selvfølge, 
men i tilfeller hvor piggfrie vinterdekk 
ikke er nok til å komme opp den siste 
bakken på vei hjem fra jobb, kan 
kjetting på boks være en reddende 
engel. Produktet er veldig enkelt å 
bruke, og bruker du det riktig, kan 
det hjelpe deg opp den siste glatte 
kneika.
Det eneste du må huske før du påfø-
rer sprayen, er å rengjøre slitebanene 
på dekkene for å få så godt grep som 
mulig. Dette skaper større friksjon 
mellom hjulene og den isete vegen.
Så foretrekker du å komme deg 
fremover på egenhånd fremfor å 
måtte ringe etter hjelp, vil «kjetting 
på boks» være et nyttig hjelpemiddel 
å ha med seg i bilen på vinterstid. 
Låsspray
Mange bileiere har opplevd å bli låst 
ute av bilen sin en kald vinterdag. 
Og du vet helt sikkert hvor kjedelig 
det er å komme for sent til jobb eller 
skole.
Kanskje har du også kjent på frustra-
sjonen som bygger seg opp for hvert 
forsøk på å få opp den frosne billå-
sen. I slike situasjoner kan låsspray 
være gull verdt. Den trenger inn i 
låsen på kort tid, og tar bort isen. Lå-
sesprayer er rimelige, og kan komme 
godt med på en kald vinterdag. Obs! 
Legg sprayen i jakkelommen, ikke 
inne i bilen. Da er du jo like langt...
Varmt pledd og ytterklær
Man vet aldri når en plutselig stans 

Av Edvard Ledal

Vil du komme deg 
trygt og billig gjennom 
bil-vinteren, bør 
du tenke over hva 
slags utstyr du har i 
tilgjengelig i bilen.

i trafikken kan inntreffe. Kanskje får 
du motorstopp, kanskje havner du i 
en lang, stillestående kø. Er du godt 
forberedt med et par varme pledd og 
ytterklær, kommer du til å takke deg 
selv om det verste skulle inntreffe. 
Sammenleggbar spade
Et annet vanlig problem er at bilen 
setter seg fast i dyp snø. Har du 
på forhånd sørget for å ta med en 
sammenleggbar spade, vil du ha en 
bedre sjanse til å komme deg videre. 
Spaden tar liten plass i bilen, har et 
stort bruksområde og vil gjøre det 
lett å grave fram hjulene. 
Startkabler eller startbooster
Flatt batteri kan ramme den beste, 
særlig når det er kaldt ute. Og enten 
det er du selv eller en medtrafikant 
som er uheldig, kan startkabler eller 
startbooster være redningen.
Vær imidlertid oppmerksom på at 
elektronikken i enkelte nye biler ikke 
tåler slik bruk. Sjekk derfor instruk-
sjonsboken før du går i gang med en 
redningsaksjon.
Isskrape med snøkost
Trenger ingen nærmere forklaring – i 

alle fall om du har tilbragt en vinter 
eller to i vinterlandet Norge. 
Lommelykt
Samtidig med at jorden beveger seg 
rundt solen, roterer den også om seg 
selv rundt en akse som heller cirka 
23,5 grader. På grunn av helningen 
veksler den nordlige og den sørlige 
halvkulen om å peke mot solen i 
løpet av jordens omløp rundt solen, 
og det opplever vi som årstider. I pe-
rioden november til mars fører dette 
til redusert dagslys i hele Norge, og 
en praktisk konsekvens er at det kan 
være lurt å ha en lommelykt liggende 
klar i bilen.
Strøsand
Våre offentlige veieiere gjør helt sik-
kert sitt beste for å holde vintervei-
ene trygge ved hjelp av salt og grus, 
men noen ganger hender det at bilen 
ferdes på områder og steder som 
hverken er blitt gruset eller saltet. I 
slike tilfeller kan det være smart å ha 
en sekk med litt ekstra strøsand lig-
gende i bagasjerommet.

Isskrape, snøbørste, låsspray, spade  og lommelykt. Den norske vinteren gir oss bil-
eiere noen ekstra utfordringer, men du kan spare deg for mye frustrasjon og slit ved å 
være litt forberedt. 
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Åsmund Johannes er en drivkraft for trafikksikkerhet: 

- Vi har ingen å miste  
I løpet av de siste årene har tusenvis av ungdommer besøkt 
Trafikksikkerhetssenteret på Norsk Vegmuseum for å få mer kunnskap 
om trafikksikkerhet. Åsmund Johannes Sletten er glad han kan lære de 
unge mer om konsekvenser og risikoer i trafikken.  

Av Silje Bjørnstad

Biler og trafikkbildet har alltid vært 
noe som har engasjert Åsmund Johan-
nes Sletten (56) – både jobbmessig og 
privat. I dag er 56-åringen rådgiver ved 
Norsk Vegmuseum i Lillehammer, en 
jobb han har hatt siden 2008. En viktig 
arbeidsoppgave er å spre kunnskap om 
hva hver enkelt kan gjøre for å bedre 
trafikksikkerheten.  
Studietiden fordelte han på tre år med 
«natur/miljøvern» og «kulturarbeid» 
ved Høgskolen i Bø i Telemark. I tillegg 

studerte Åsmund Johannes ett år med 
samtidshistorie ved Høgskolen i Lille-
hammer. Samtidig som han var student, 
fikk han også jobb i radiokanalen P4.   
– Jeg startet som assistent og ble etter 
hvert produsent i Frokostshowet. Senere 
jobbet jeg i programmet “Midt i trafik-
ken”. Til sammen var jeg der i 11 år, 
forteller Sletten. 
Åsmund hadde også egne sendinger 
med det populærvitenskapelige bar-

neprogrammet “Barnehalvtimen” på 
radiokanalen.
Variert jobbhverdag  
Han startet egentlig som bilselger i 
2007, men allerede året etter ble stillin-
gen som skulle formidle trafikksikkerhet 
på Norsk Vegmuseum, lyst ut. Sletten 
brukte ikke lang tid på å bestemme seg 
for å søke. 
– Og heldigvis får jeg si, passet jeg bra 
inn i profilen de ønsket. De syntes sik-
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Navn: Åsmund Johannes Sletten
Alder: 56 år

Sivilstatus: Har kjæreste og en datter på 17 år
Bosted: Brøttum

Yrke: Rådgiver ved Norsk vegmuseum for 
Statens vegvesen
Aktuell: Jobber for økt trafikksikkerhet - 
særlig blant unge

TRAFIKKSIKKERHETSSENTERET: Her får 10.-klassingene en hel dag med trafikksikkerhet på lærerplanen. 
Bedrifter kommer også hit og får et spesialtilpasset opplegg for sine ansatte. (FOTO: M. Reiten/Norsk 
vegmuseum)

kert det var bra å få inn en som var vant 
til å skravle mye om trafikk og biler, sier 
Åsmund muntert.  
 Nå har han vært 15 år på museet.   
– Hvordan ser en typisk arbeidsuke ut 
for deg?  

– Det er veldig variert, og det passer 
meg bra. I løpet av en uke kan jeg jobbe 
med formidling av trafikksikkerhet, 
skape plass for nye prosjekter og utstil-
linger, ta imot henvendelser i resepsjo-
nen, arbeide med sosiale medier og ikke 
minst - reise ut og kikke på gamle biler 
for å vurdere om de skal tas inn i samlin-
gen, sier Sletten.   
– Den energien som man får av å jobbe 
sammen med andre, må ikke undervur-
deres. Det er alltid morsomt, inspire-
rende og viktig å komme i kontakt med 
folk, og ikke minst samarbeide med 
kollegaer, legger han til.   

– Noe av det beste med jobben er jo å 
få “leke” med store biler og bygge ut-
stillinger. Besøkende skal kunne komme 
hit for å se på kjøretøy, men samtidig 
lære hvordan være trygg på veien. Vi gir 
de en forståelse av både teknikk, histo-
rie og trafikksikkerhet.   
Det å “leke med biler” er noe 56-årin-
gen også bruker tid på privat. Til daglig 
kjører rådgiveren rundt i en Volkswagen 
Arteon, mens han hjemme på Brøttum 
har en bilpark bestående av flere ulike 
kjøretøy - både med to og fire hjul.    
– Jeg har blant annet en gammel traktor 
- 1961-modell Ford Super Dexta, og en 
blå Volvo Amazon fra 1966. Kjæresten 
min deler heldigvis interessen for biler, 
og sammen eier vi en Porsche 997. I 
tillegg har jeg og en kompis hver vår 
Honda PX-moped fra 1986 som vi leker 
litt med hver sommer, samt at jeg har en 
Africa Twin Motorsykkel.  

– Gjør inntrykk på de unge  

Åsmund er glad han får muligheten til 
å tilbringe mye tid på Trafikksikkerhets-
senteret, som er en del av Norsk Veg-
museum. Senteret ble åpnet i 2006, og 
Stortingets vedtak fra 2002 om nullvisjo-
nen; ingen drepte eller hardt skadde i 
vegtrafikken, er målet man jobber etter 
på senteret. Ulike installasjoner og akti-
viteter er tilrettelagt for de besøkende.  
– I et stort interaktivt rom kan gjestene 
teste ulike skjermer og få et innblikk i 
hvor viktig bruk av bilbelte er. Man lærer 
også om de enorme, fysiske kreftene 
du utsettes for ved en kollisjon, og hvor 
mye kroppen tåler.   
I løpet av de siste årene har tusenvis av 
ungdommer besøkt senteret. Hver høst 
i snart tjue år har 10.-klassinger hatt 
besøksdag på Norsk Vegmuseum.   
– Det er viktig at trafikksikkerhet står på 
lærerplanen. Hos oss lærer de eksem-



PÅ KJØRETØYMUSEET: Åsmund Johannes viser gjerne frem noen av de “gamle 
skattene” på Vegmuseet i Lillehammer. (FOTO: M. Reiten/Norsk vegmuseum)

pelvis om fart, bremselengde, rus og 
bilbeltebruk. I tillegg får man prøve 
forskjellige installasjoner som gir økt 
kunnskap om trafikksikkerhet.   
Noen av de installasjonene 10.-klassin-
gene møter, er en kollisjonsskadet 125 
kubikk lett motorsykkel og “skoveggen” 
- en vegg bestående av 560 skopar. 
Tallet representerer alle som omkom i 
trafikken i 1970. Åsmund ser at ung-
dommen følelsesmessig blir påvirket.   
– På 1950- og 1960-tallet økte antall 
trafikkulykker i takt med veksten av 
antall biler og den økte trafikken. Denne 
utviklingen nådde sin topp i 1970 med 
560 drepte. Når vi er i rommet med 
skoveggen, slukker vi lyset på skopar for 
å vise at det er blitt færre som har om-
kommet i trafikkulykker de siste årene. 
Men samtidig kan vi aldri hvile og vi har 
ingen å miste, utdyper han.  
– Vi ansatte på Vegmuseet har alle his-
torier fra trafikken. Våre erfaringer gjør 
inntrykk på 10.-klassingene. De unge 
blir stille når vi forteller om hvordan 
det oppleves å miste noen i trafikken, 
og hvordan sorgen og tilværelsen blir 
etterpå. Det kan være fryktelig tungt 
å fortelle personlige historier og dele 
erfaringer, men vi tror dette er et viktig 
pedagogisk grep. Så må jeg også 
påpeke at vi er et veldig bra team som 
jobber med undervisning i Trafikksikker-
hetssenteret!

Sletten er glad tilbakemeldingene på 
opplegget er positive.   
– Det er først og fremst fra lærere vi 
får tilbakemeldinger, og de forteller at 
dette både er bra og informativt. Her 
får man en “ferdig pakke” med både 
undervisning og praktiske oppgaver, 
tilpasset læremålene.   
Hva slags mål har du med jobben din?   

– Trafikksikkerhetsdelen er givende og 
kan være med å hindre ulykker. Det gjør 
at den delen av jobben er viktig. Hadde 
vi ikke hatt troen på at vårt arbeid gir 
lærdom og større bevissthet på trafikk-
sikkerhet, ville vi på Vegmuseet ikke job-
bet med dette her. Videre har vi troen 
på at man må kunne vite litt om fortiden 
for å komme seg fremover, og dermed 
blir det viktig å vise frem gamle gjen-
stander, fortelle historie og sette ting i 
perspektiv.    
For rådgiveren er det viktig å få elevene 
til å reflektere over egne valg, og forstå 
konsekvensene for seg selv og andre.   
– Jeg har et mål og et håp om å få de 
til å tenke seg om. Selv om man kanskje 
ikke får med seg alt under dagen på 
Trafikksikkerhetssenteret, har jeg troen 
på at noe alltid vil feste seg. Det kan for-
håpentlig bidra til at man tenker seg om 
og hindre at det skjer en trafikkulykke.   
– Jeg må også si jeg skulle ønske 
dagens elever hadde større forståelse 

for fysiske krefter. Før var vi mer ute. 
Vi syklet, klatret, ramlet og slo oss litt, 
og generelt var mer fysisk aktive. I dag 
opplever jeg at det er mer passivitet.   
Skjerm-problematikk 
Sletten er opptatt av hvordan trafikksik-
kerheten påvirkes ved bruk av skjerm 
i bil. Han forteller at man i Trafikksik-
kerhetssenteret har tanker om å lage en 
installasjon der man er bilfører som sen-
der en tekstmelding. De besøkende får 
testet i trygge former hvor mye som kan 
skje de sekundene man ikke er fokusert 
på trafikken.   
– Dette er et evigvarende problem 
generelt, og det er ikke mye som skal til 
før man mister blikket fra vegen. Både 
bruk av berøringsskjerm og mobiltelefo-
nen kan skape farlige trafikk-situasjoner. 
I dagens samfunn føler mange at man 
alltid må “være på”, men ingenting has-
ter så mye at det skal gå utover trafikk-
sikkerheten, avslutter Åsmund Johannes 
Sletten.
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FLUID FILM - LANOLINOLJE 
Vi sprøyter olje under meget høyt trykk inn i 
kanaler, dører, koffertlokk og andre hulrom. 

I tillegg blir hele bilens underside, skjermer og 
skjermbuer dekket av olje. Spesialoljen er en 
penetrerende, seig olje som kryper inn i sprekker, 
skjøter og opp rette vegger. Der etablerte systemer 
sprekker opp og løsner fordi det er rust under, vil 
oljen krype inn og stanse et etablert rustangrep. 

Velg produktet som i en årrekke har vist sin gode 
virkning og som kan dokumentere resultater. 

MARKEDETS BESTE ANTIRUSTGARANTIER 

Det er Fluid Film som blir valgt til bruk på 
miniubåter i Nordsjøen pga sine saltvannsbestan
dige og korrosjonshemmende virkning. 

Det er testet og anbefalt av den amerikanske 
marinen, og valgt av de store maskinprodusentene 
i USA m.fl. 

Standardbehandling 
Fra kr. 

3.700,-

Hovedbehandling 
Fra kr. 

5.700,-

Bilene må ikke være rustfrie, men de må passere vår rustkontroll. Garantien er betinget av at man følger vårt 
antirustprogram. Se våre hjemmesider for ytterligere informasjon om garantier og priser. 

Buskerud Antirust AS 
Øvre Eikervei 83A, 3048 Drammen. Tlf 944 20 567 www.buskerudantirust.no
Funderud Antirust AS 
Stasjonsveien 335, 1880 Eidsberg.Tlf 69 89 8� 89 www.antirust.no
Oslo Antirust AS 
Østre Aker vei 205, 0975 Oslo. Tlf 22 22 42 02 www.osloantirust.no
VesHold Antirust 
Hortensveien 273, 3157 Barkåker, Tønsberg. Tlf 33 33 25 99 www.vestfoldantirust.no



BMW har etter hvert fått en god bunke 
med elbiler i modellutvalget sitt. Det 
startet med kompaktbilen i3 – og nå ny-
lig kom flaggskipet: i7. 
Det som imidlertid ligger an til å bli den 
store volummodellen i 2023, er den nye 
SUVen iX1. Det er den elektriske utga-
ven av tredje generasjon X1.
Her går BMW rett inn i et segment hvor 
det finnes mange kjøpere. Startprisen 
er på relativt gunstige 549.900 kroner 
for modellen med firehjulsdrift. Men det 
skal sies at ingen vil kjøpe en bil til den 
prisen. 
Toppmodellen, Fully Charged, koster 
634.900 kroner. Fortsatt vil mange ende 
godt over det, også, når man tar med 
vinterdekk og ekstrautstyret som er 
«nødvendig» på en slik bil.
Irriterende konkurrent
Apropos pris. For BMW, og mange an-
dre, er det selvsagt frustrerende at Tesla 
startet året med å kutte prisene drastisk 

på sine to volummodeller: Model 3 og 
Model Y. Særlig den siste, er en direkte 
konkurrent til iX1.
Innstegsmodellen av Model Y (bakhjuls-
drift) ble satt ned med hele 120.000 
kroner – og koster nå fra 456.745 kroner. 
Long Range-utgaven av Model Y – med 
firehjulsdrift – gikk ned fra 559.990 til 
469.990 kroner. Men dette er uten vekt-
avgift, vinterdekk og frakt/levering.
Teslas prisreduksjon kom som en 
bombe. Med andre ord har iX1 plutselig 
fått en markant tøffere start på året enn 
forventet.
Kjøreegenskaper:
BMW har ikke rotet seg bort her. iX1 har 
en fin miks av komfort og kjøreglede. 
Dempere og understell tillater aktiv 
kjøring – godt hjulpet av et lavt tyngde-
punkt og en passe vektet styrefølelse.
Du kan justere gassrespons og styringen 
i et eget Sport-program. Men egentlig 

er forskjellene såpass små at du klarer 
deg fint med å la den være i det vanlige 
kjøreprogrammet. 
Støyisoleringen er så god som vi forven-
ter i en premiumbil. 
Testbilen har også sportsseter – og i 
kjent BMW-stil er disse både lekre å se 
på og behagelige å sitte i. 
Førermiljøet domineres ellers av at også 
iX1 har fått den nye Curved Display-
skjermen. Dessverre er menyhjulet og 
hurtigmenyknappene som vi er vant 
med å finne på midtkonsollen, borte. 
Det betyr at du oftere må trykke på 
skjermen. Det gamle systemet var mye 
bedre, og gjorde det lettere å holde 
blikket på veien.
For øvrig har du mulighet til å øke rege-
nereringen ved å dytte girspaken fra D 
til B. Da merker du at den bremser mye 
mer når du slipper gassen. 
iX1 er en kompakt SUV, 4,5 meter lang. 
Den plassen er godt utnyttet. Batteri-
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Av Vegard Møller Johnsen

Men vil priskrigen fra Tesla ødelegge?

Så bra er BMWs nye bestselger
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FAKTA: BMW IX1 
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pakken er ikke større enn at bagasje-
rommet er på 490 liter. Et lite rom under 
gulvet egner seg godt til å rydde bort 
ladekabler. Du kan ha nyttelast på opptil 
495 kilo, som er solid.
Om du ikke har både hundebur og bar-
nevogn, bør dette duge som familiebil 
for mange.
Baksetet er også romslig, med tanke på 
bilens størrelse. To voksne sitter fint her. 
Ryggen på setet kan vinkles – og setene 
kan skyves fram, om du ønsker mer plass 
i bagasjerommet. Fleksible løsninger er 
viktig i en slik bil. 
Det er imidlertid ikke helt flatt gulv – og 
midtsetet er mest en reserveløsning.
Baksetene deles 40/20/40 – og du har 
mulighet for takstativ (opptil 75 kilo) – 
og tilhengervekt på 1.200 kilo.
Frunk – altså bagasjerom foran – får du 
ikke.
Motor/forbruk:
Dette er en sprek bil. 313 hestekrefter 
er nok til å gi 0-100 km/t på 5,7 sek-
under. På venstre side av rattet er det en 
«boost»-hendel, som gir deg tilgang til 
full effekt i 10 sekunder. Det høres kan-
skje litt tungvint ut med en slik løsning. 
Poenget her er nok å spare strøm, ved 
at du ikke har full effekt hele tiden, men 

at du raskt får tilgang på alle hestekref-
tene de gangene du trenger det. Det er 
ikke ofte.
BMW har oppgitt et forbruk på mellom 
16,8-19 kWt per 100 kilometer, avhen-
gig av utstyr og felger. Det skal gi rekke-
vidde på mellom 413 og 438 kilometer.
Vi er som ventet et stykke unna å 
gjenskape disse tallene på vinterføre. I 
testløypa på 100 kilometer, med minus 
5-6 grader, ender vi på 21,8 kWt. Det 
synes vi imidlertid er bra tall, forholdene 
tatt i betraktning.
Batteripakken er på 64,7 kWt, og den 
kan hurtiglades med opptil 130 kW. Det 
er et godt stykke unna de beste i klas-
sen. Men du skal klare 20-80 prosent på 
rundt en halvtime. 
Et pluss er at iX1 har automatisk forvar-
ming av batteripakken, når hurtigladin-
gen legges inn i navigasjonen.
Ombordladeren er som standard på 
11 kW – men kan økes til 22 kW som 
tilleggsutstyr. Da skal null til full ta 3,45 
timer.
Sikkerhet:
BMW har alt av moderne sikkerhets-
utstyr. Elutgaven iX1 er ikke testet av 
EURO NCAP. Men X1 – som i praksis er 
samme bil, men med en annen drivlinje 

– får fem av fem stjerner.
Her trekkes det blant annet fram at en 
ny airbag mellom forsetene reduse-
rer sjansene for store hodeskader ved 
påkjørsel fra siden. En ny generasjon 
kollisjonsvarsling, som beskytter fotgjen-
gere og syklister ekstra godt, trekkes 
også fram i testen.
iX1 har siste generasjon av avanserte 
kjøreassistenter og varslinger. Den kan i 
stor grad styre, gasse og bremse selv. 
Konklusjon:
Tesla vil selvsagt kunne slå i bordet med 
lave priser, et imponerende nettverk av 
superladere og god rekkevidde. Dessu-
ten svært god plass. På disse områdene 
må iX1 se seg slått. 
BMWen har på sin side noen andre 
trumfkort: Kjøreegenskaper, kvalitets-
følelse, praktiske løsninger og design. 
Det gir en helt annen følelse å sitte bak 
rattet her, enn i en Tesla Model Y.
Hva som er viktigst for kundene vil 
naturligvis variere. Vi tror imidlertid at 
BMW får hendene fulle med å skaffe 
nok biler til alle kjøperne. For iX1 er en 
imponerende god totalpakke.
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Motor: Elmotor x 2
Effekt: 313 hk / 494 Nm 
Batteripakke: 64,7 kWt
R. vidde på strøm (WLTP): 413-438 km

0-100 km/t: 5,7 sek 
Toppfart: 180 km/t
Bagasjerom: 490 – 1.600 liter 
Lengde/bredde/høyde:

450x184 x164 cm
Vekt: 2.085 kilo
Hengervekt: 1.200 kilo
Pris: Fra 549.900 kroner 

M Sport-pakken gir et litt annerledes 
utseende – blant annet på hekken. 

Interiøret imponerer med høy kvali-
tetsfølelse og materialkvalitet. Info-
tainmentsystemet er veldig bra – men 
synd at menyhjulet på midtkonsollen er 
borte. 

Bagasjerommet er lett å utnytte – og et 
eget rom under gulvplaten gjør det lett 
å rydde bort ladekablene.
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2022 ble et år med mange aktiviteter fra både sentralt og lokalt hold. De verste restriksjone-
ne fra pandemien var over, og vi kunne igjen sette inn støtet for en rusfri trafikk.

Fakkeltog mot ruskjøring
(Nordre Sunnmøre og Vestfold & Telemark)

Året begynte med at vi engasjerte 
oss på Nordre Sunnmøre og i Vest-
fold med fakkeltogmarkering mot 
ruskjøring. På Digerneset utenfor 
Ålesund trosset vi vær og vind og 
gikk langs den trafikkerte E39, 
sammen med både politiet og lokale 
politikere. Der var de godt synlige 
for passerende bilister. Noen uker 
senere ble samme aktivitet arrangert i 
Sandefjord. Også der med engasjerte 
deltagere fra både MA sentralt og 
lokalt, samt lokalbefolkning. Akti-
vitetene gjentas i år og først ut var 
Nordre Sunnmøre 2. februar.

Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på vei
I 2022 var vi også med på den høy-
tidelige overrekkelsen av Nasjonal 
tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 
2022-2025. Det er en fireåring plan 
som skal styrke trafikksikkerhetsarbei-
det i Norge. Planen inneholder 179 
målrettede tiltak som skal sikre at vi 
er på stø kurs mot etappemålet i Na-
sjonal tiltaksplan om maksimalt 350 
drepte og hardt skadde i 2030.
Planen er utarbeidet av Statens 
vegvesen, Trygg Trafikk, politiet og 
Helsedirektoratet. I tillegg har MA 
– Rusfri Trafikk og en rekke andre 
aktører gitt sine innspill. Noe av det 
vi har bidratt med er:
– Vi skal arbeide for at Tolletaten gis 
mulighet til å teste førere for ruspå-
virkning
– Vi vil samarbeide med de øvrige 
aktørene i Rusforum for å utrede 
muligheten for et alkolåsprogram i 
Norge.
– Gjennomføring av en spørreunder-
søkelse om befolkningens holdnin-
ger til ruspåvirkning av cannabis og 
bilkjøring. Undersøkelsen vil omfatte 
respondenter i Norge og Sverige. 
Dette ble gjort tidligere i år.
Vi er stolte av å være en del av pla-
nen og vil fortsette vårt målrettede 
arbeid gjennom 2023.

TS-konferansen
I april deltok vi på trafikksikkerhets-
konferansen 2022 i regi av Trygg 
Trafikk. Tema for året var «Er førerrett 
en menneskerett».
Vi har i lang tid arbeidet for blant an-
net fastlegers mulighet til å foreskrive 
alkolås som en del av behandlings-
opplegget til pasienter med alko-
holproblemer. Dette er også nedfelt 
i Nasjonal tiltaksplan for trafikksik-
kerhet på vei 2022-2025. Derfor var 
det passende at vi stod på stand 
på konferansen sammen med KGK, 
representant for Dräger alkolås.
Det ble mange hyggelige samtaler 
med diverse aktører på trafiksikker-
hetsfeltet. Vi kunne tilby testing av 
alkolås, samt deltagelse på quiz der 
man kunne vinne en Dräger Alcotest 
4000.
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen deltok også fra scenen, 
i panelsamtale om de samfunnsmes-
sige fordelene med alkolås.

ÅRET 2022

Fra markeringen i Sandefjord.

Fra Nordre Sunnmøre.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og 
samferdselsminister Jon Ivar Nygård

Kommunikasjonsrådgiver Nils Erik 
Gyland (midten) og generalsekretær 
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen fra 
MA - Rusfri Trafikk sammen KGKs 
representant.
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Landsmøte
I juni var det igjen tid for fysisk 
landsmøte for første gang siden 
2018. Denne gangen hadde avdeling 
Vestfold regien på Scandic Park hotell 
i Sandefjord. Årets møte gikk ryddig 
for seg, uten de store uenighetene, 
men blant temaene som ble diskutert 
var promillegrense til sjøs, alkolås for 
promilledømte, samt større fokus på 
prosjektarbeid i fremtiden. 
Vi fikk også besøk av flere interes-
sante gjesteforelesere. Blant dem 
var Inger Lise Hansen i Actis, Krister 
Haglund i MHF, Knut Smedsrud i 
utrykningspolitiet og fastlege Kaveh 
Rashidi. Sistnevnte pratet om fastle-
genes rolle i forbindelse med fører-
rett, rus og demens.
Landsmøtet ble avsluttet med å takke 
avtroppende styreleder, Kjell Einar 
Årsland for godt lederskap de siste 
årene, samtidig som ny styreleder, 
Marianne Mittet Solbraa, ble ønsket 
velkommen. Det betyr at MA – Rusfri 
Trafikk for første gang har kvinnelig 
styreleder, nestleder og generalse-
kretær.  
Neste landsmøte i 2024 ble vedtatt å 
være i Møre og Romsdal.

Sommerturné
For første gang arrangerte vi som-
merturné i 2022. Vi ansatte to unge 
menn til å være våre ambassadører 
på et seks-ukers prosjekt fra juni til 
august. Emmanuel og Lars Fredrik rei-
ste fra Oslo til Sandvika og Drammen, 
nedover sørlandskysten, før de tok 
turen opp Vestlandet og avsluttet på 
Etnemarknaden. Der pratet de med 
forbipasserende, holdt quiz, vervet 
medlemmer og arrangerte aktiviteter. 
Det ble også delt ut gratis godteri, 
samt powerbank til dem som signerte 
medlemskap. 
Selv om de stort sett reiste rundt på 
egenhånd, fikk de også tidvis hjelp 
fra lokale krefter. I Sandefjord stod de 
på stand med representanter fra Vest-
fold avdeling, og på Etnemarknaden 
fikk de bistand fra Haugaland avde-
ling som møtte opp med alkolås-bil. 
Totalt sett var vi fornøyde med 
prosjektet. Vi har lært at gjennomfø-
relsen av sommerturné lar seg gjøre,. 
Samtidig har vi hva som fungerte 
mindre godt og hvilke momenter vi 
må endre på til neste gang.
Planleggingen av neste års turné har 
allerede begynt. Da skal vi bruke fjor-
årets erfaringer til å skape en enda 
mer engasjerende, slagkraftig og 
morsom turné, både for de ansatte 
og for publikum.

Arendalsuka
Store deler av sommeren gikk til 
turné, og vi i administrasjonen var 
også ute blant folk. I august reiste vi 
til Arendal. Der stod vi to dager på 
stand i Actis sitt telt. Vi hadde med 
oss roll-ups, brosjyrer, promillebriller 
og arrangerte quiz. Vi fortalte forbi-
passerende om hvorfor vårt arbeid 
er viktig og hvorfor vi er avhengige 
av alle i samfunnet, dersom vi skal få 
bukt med ruskjøringen. Quizen var 
videreført fra sommerturnéen og re-
sulterte i tre vinnere som fikk tilsendt 
hver sin opplevelsesgave i premie.
Dagene gikk imidlertid ikke bare til 
stand-arbeid. Vi lyttet også til interes-
sante paneldebatter om Nullvisjonen, 
samt hvordan veiarbeidet bør se ut 
i fremtiden. Sannsynligvis vil vi også 
delta i 2023 for å stifte nye verdifulle 
bekjentskaper.

ÅRET 2022

ARENDAL: Elisabeth og Inger Lise 
Hansen i samtale utenfor teltet.

Første stopp var Sandvika i Bærum. Der 
kom mange unge innom standen.

Over: Hele landsmøtet samlet i 
Sandefjord.

Til venstre: UP-sjef Knut Smedsrud var 
gjest på landsmøtet.
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Gå-aksjon Nordre Sunnmøre
Fra slutten av august til november arrangerte avdeling 
Nordre Sunnmøre gå-aksjon mot rus i trafikken. Den be-
stod av lokale krefter som skulle tilbakelegge så mange 
kilometer som mulig for å rette oppmerksomhet mot 
saken.
De gikk langs turstier og travle bilveier iført refleksvester 
og bannere med budskapet «kjør forsiktig, kjør rusfritt!». 
Responsen var god fra både bilister og andre trafikanter, 
som ble minnet på det viktigste når man ferdes på veien 
– å komme trygt frem.
Lokalavdelingen måtte imidlertid ikke bare gå alene. 
De hadde også med seg skoleklasser og lærere på ulike 
alderstrinn som engasjerte seg i saken. Slikt er alltid like 
hyggelig.
Resultatet av aksjonen var flere hundre kilometer til fots.

Promilletesting av julebordsgjester
2022 ble også året for et helt nytt pilotprosjekt. I 
desember arrangerte vi promilletesting av hotellgjes-
ter i julebordsesongen. Vi inngikk et samarbeid med 
Støtvig hotel utenfor Moss og Norefjell ski & spa. 
Prosjektet gikk ut på at vi var til stede på hotellene 
en søndag hver i desember med stand, julegodter 
og promilletester. Tilbudet var helt frivillig og kun en 
ekstra trygghet for de som ønsket å være sikre før 
hjemreisen dagen derpå. 
I forkant av vårt oppmøte hadde hotellene lagt til 
rette med infoskriv på alle rom, slik at gjestene var 
klar over tilbudet. 
Tilbakemeldingene var utelukkende positive, og 
flertallet ga uttrykk for at dette var et tilbud de gjerne 
skulle hatt flere steder. Det ble også en vekker for 
dem som blåste til over lovlig verdi på vei mot bilen. 
På Støtvig var høyeste målte verdi 0,18, noe som er 
like under promillegrensen på 0,2. På Norefjell var 
saken derimot en helt annen. Der ble høyeste måling 
registrert til 0,8 av en gjest ved utsjekk. 
Arrangementene resulterte i god pressedekning 
begge steder. Etter besøket på Støtvig ble vi omtalt 
i Moss avis, og etter Norefjell fikk vi omtale på både 
NRK P1, i tillegg til lokale aviser. Prosjektet er planlagt 
å gjentas i desember 2023. 

ÅRET 2022

Besøk av ungdomsskole på gå-aksjon Nordre 
Sunnmøre.

Promilletesting av gjest på Norefjell.

Promilleaksjonen resulterte i omtale i lokal-
avisen Moss Avis.

TA VARE PÅ 
DET DU HAR

BILKONTROLL.NO

Har prøvd mange ulike 
produkter som hevder de 
stopper rust uten at disse har 
innfrid. Fluid film må sies å 
stille i en klasse for seg selv. 
Kan på det sterkeste anbefale 
NAS-oljen til alle som ønsker 
å bevare bilene sine.

FLUID FILM NAS
Svært anvendelig 
lanolinbasert olje 
som hverken størkner 
eller fordamper. Oljen 
er tykk som ketchup, 
men likevel er den 
svært penetrerende.

Stopper rust!

Nulltoleranse for all  
rus langs våre veier

Bamle kommune
bamle.kommune.no

Våler kommune 
valer-of.kommune.no

Halden kommune
halden.kommune.no

Lillestrøm kommune
lillestrom.kommune.no

Hustadvika kommune
hustadvika.kommune.no 

Vardø kommune
vardo.kommune.no

Advokatfirmaet Halvorsen & Co | Lillestrøm | Ski | Tlf. 64 84 00 20 | post@halvorsenco.no | halvorsenco.no 

Vi tar 
nye 
steg

HALVORSEN & CO OG HELLAND 
INGEBRIGTSEN SLÅR SEG SAMMEN!

Vi ønsker å skape det største, mest erfarne og ledende
fagmiljø til fordel for skadelidte i hele landet.

• Trafikkskade • Yrkesskade • Pasientskade • 
Kostnadsfri vurdering av din skadesak.

Vi ser frem til å høre fra deg.
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Vi ser frem til å høre fra deg.
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Din medlemsfordel:
Rabatt på mer enn 200 verksteder

Våre verksteder utfører:
• Service og reparasjon på alle bilmerker

- også el-/hybridbil
• Air condition service og reparasjon
• Hjulstilling
• Ruteskift/reparasjon
• Oljeskift og filter
• EU-kontroll

Våre karosseriverksteder utfører:
• Utbedring av alle type skader
• Lakkering
• Ruteskift/reparasjon
• Air condition
• Hjulstilling
• Rustbehandling etter skade

Som medlem i MA – Rusfri 

Trafikk får du hele 10% rabatt 

på reparasjoner, på periodisk 

kjøretøykontroll (PKK/ EU-

kontroll) samt på deler fra 

AutoMester/ NDS Group sitt 

eget lager.

AutoMester-kjeden har over 200 

verksteder i hele Norge. 

Vi har dyktige fagfolk med høy 

kompetanse og gunstige priser.

Prøv oss!



Støtt oss ved 
å kjøpe MAs 
aktivitetshefte

Heftet inneholder spennende aktiviteter 
for hele familien.
Du kan bestille ved å sende epost til   
ma@marusfritrafikk.no eller ringe oss på 
tlf. 22 47 42 00.
Pris kr 448,- fritt tilsendt.
Takk for støtten!

MA-kalenderen for 2022 er nå til salgs 
for kr 498,- fritt tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 
100.000 kroner. I tillegg er det mange 
andre flotte gevinster, deriblant flere 
pengepremier.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bi-

drag til MAs prosjektarbeid for en rusfri 
trafikk og trafikksikkerhet generelt.
Bestillingen kan gjøres til MA – Rusfri 
Trafikk på telefon 22 47 42 00 eller 
epost til ma@marusfritrafikk.no.
Pris pr. lodd i MAs landslotteri er kr 40,-.
Takk for støtten!

Gled noen med et kinobesøk.
Billettene bestiller du enkelt hos oss.

Slik bestiller du for Ung i Trafikkens 
medlemmer:

Send din bestilling på e-post til
stig@ungitrafikken.no eller på SMS til 
909 64 646. Bestillingen må inneholde 
navn, telefonnummer (hvis du bestiller 
på e-post) og antall billetter.
Du vil få en bekreftelse fra oss på at din 
bestilling er mottatt og informasjon om 
hvilket beløp som skal betales.
VIPPS deretter oppgitt beløp til Ung i 
Trafikken (VIPPS nr 91553).
Når betalingen er mottatt hos oss sen-
der vi deg billettkode/-r på SMS eller 
e-post.
NB: Tilbudet gjelder nasjonale medlem-
mer.

Slik bestiller du for MA-medlemmer:

Send din bestilling på e-post til ma@
marusfritrafikk.no. Bestillingen må inne-
holde navn, telefonnummer og antall 
billetter.
Du vil få en bekreftelse fra oss på at din 
bestilling er mottatt og informasjon om 
hvilket beløp som skal betales. Vipps 
deretter oppgitt beløp til MA (VIPPS nr 
93834)
Når betalingen er mottatt hos oss sen-
der vi deg billettkode/-r på SMS eller 
e-post.
NB! Billetter effektueres mandag – fre-
dag mellom kl. 08.00 – 15.00.

Kjøp MA-kalenderen 
2023 og lodd i MAs 
landslotteri!

Vær synlig i trafikken

Sørg for at du selv og alle du er glad i, 
er synlig i trafikken. Kjøp våre refleks-
bånd (kr 10,-) og vester (kr 30,-).

Kun kr 90,- pr billett
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Dine medlemsfordeler i MA – Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste MA Veihjelp. Ring 800 30 008

AutoMester – Verkstedstjenester 10 % rabatt på arbeid ved reparasjoner, 10 % på periodisk kjørekon-
troll. Les mer på vår hjemmeside

Kino – Norgesbilletten Pris pr. billett, kr 100,-

Thon Hotels Få 12 – 15 % rabatt på overnatting ved bestilling på nett. Les mer på 
våre hjemmesider

Konsulenttjenester Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Internasjonalt førerkort Pris: medlemmer kr 75,- / ikke medlem kr 200,-

MA Campingklubb Les mer på vår hjemmeside

Briller – Synsprøve Rabatt på synsprøve og innfatning hos Brilleland og Interoptik. Les 
mer på vår hjemmeside

Avis – Bilutleie 15 % rabatt ved leie av bil i Norge, 5 – 10 % i resten av Europa. Les 
mer på vår hjemmeside

Wright Trafikkskole Rabatt på kjøretimer – for deg eller noen du vil gi det til

Klagenemda for bilsaker Les på www.marusfritrafikk.no

*Les mer om dine medlemsfordeler på www.marusfritrafikk.no/medlemsfordeler

Vi minner om at din 
faktura for medlemskap 
i MA – Rusfri Trafikk 
sendes digitalt. Når du 
har betalt vil du motta 
ditt medlemskort i samme 
kanal som du mottok 
fakturaen. Ta kontakt 
med oss om du har 
spørsmål knyttet til ditt 
medlemskap.



Jeg vil bli medlem i MA - Rusfri Trafikk
Fornavn/etternavn:

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   

E-post:

890,- Ordinært med veihjelp

590,- Ordinært

690,- Honnør med veihjelp

390,- Honnør

290,- Familiemedlem

190,- Støttemedlem

Jeg ønsker tilleggsdekning (pris kr 465,-)
Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Kryss av for medlemskategori (2023):

Sted / dato   Underskrift

Alle medlemmer mottar medlemsbladet «Motorføreren» og har tilgang til våre medlemsfordeler.
NB! Støttemedlem mottar medlemsblad, men har ikke tilgang til medlemsfordelene. Du kan også melde deg 
inn pr epost (ma@marusfritrafikk.no) eller på https://blimedlem.marusfritrafikk.no/blimedlem/
Sendes til: MA - Rusfri Trafikk, PB 752 Sentrum, 0106 Oslo

Vi trenger flere som støtter  
arbeidet for en sikker og 
rusfri trafikk. Bli med!
Hvert år blir 20 – 30 personer drept i 
trafikkulykker på grunn av ruspåvirket 
kjøring, og mange flere blir kvestet 
for livet.
MA – Rusfri Trafikk arbeider for at 
INGEN skal dø eller bli hardt skadd 
på grunn av rus i trafikken!
Vi gjennomfører prosjekter og 
aktiviteter som når mange mennes-
ker, vi driver påvirkningsarbeid mot 
politikere og andre beslutningstagere 
både lokalt og nasjonalt. Vi jobber 
stort og vi jobber smått.

Vi gjør en forskjell! Får vi gjøre den 
sammen med deg?

MA-MEDLEMSKAP
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Ung i Trafikken ble kåret til en av 
tre vinnere i en konkurranse for 
bedre trafikksikkerhet. 
Ung i Trafikken deltok nylig i en konkurranse arrangert av 
Trøndelag Fylkeskommune. Konkurransen hadde som mål 
å forbedre trafikkopplæringen for ungdom på videregå-
ende skoler i Trøndelag. I konkurransen var det hele 50 
påmeldte, men kun tre heldige stakk av med premien. Vi 
ble en av vinnerne, og vant hele 150.000 kroner sammen 
med trafikkskoleforbundet Trafikkforum. Prisen ble mot-
tatt av Kine Osan fra Trafikkforum og Stig Eid Sandstad, 
daglig leder i Ung i trafikken.
Ung i trafikken og Trafikkforum satser på VR
Vårt bidrag i samarbeid med Trafikkforum, har som mål 
å bruke VR-teknologi til å få ungdommen til å reflektere 
over trafikkulykker. VR står for virtual reality, og kan over-
settes til virtuell virkelighet på norsk. Virtuell virkelighet er 
en illusjon som vanligvis blir generert av ulike typer infor-
masjonsteknologi. Denne teknologien kan gi brukeren en 
opplevelse av å befinne seg på et helt annet, oppdiktet 
eller virkelig sted. 
Vi mener denne teknologien kan benyttes for å få ung-
dom mer bevisste på trafikksikkerhet. Med dette prosjek-
tet håper vi at ungdom – gjennom å føle en trafikkulykke 
på kroppen – vil reflektere mer over valgene de tar i tra-

fikken. I praksis vil vi gjøre dette gjennom å vise filmer av 
ulike scenarioer, for så å få ungdommene til å reflektere 
i etterkant. Ungdom beveger seg på mange måter, blant 
annet; i bil, på elsparkesykkel og på moped – her ønsker 
vi å utforske hvordan VR-briller kan brukes. Dette prosjek-
tet har vi nå fått 400.000 kroner til å gjennomføre. 
Mange gode bidrag
Prosjektet kunne ikke blitt til uten hjelp fra Trafoen, som 
eier opplegget med VR-brillene. TRAFO-tiltaket har på 
det generelle plan en målsetting om å bidra til færre ulyk-
ker og dødsfall i trafikken, respekt for eget og andres liv, 
og vilje til å ta ansvar. Trafo har gjort prosjektet vårt mu-
lig, og uten deres hjelp hadde ikke dette prosjektet kun-
net ta form. Denne støtten er vi veldig takknemlige for. 
I tillegg til Ung i Trafikken og Trafikkforum, vant Annika 
Stella Kiersch for sitt bidrag med robotikk og programme-
ring som læringsmiddel i trafikkopplæringen. Dette har 
vi troen på at vil bli et godt bidrag til trafikksikkerheten. I 
tillegg vant Oliver Skisland for Charlottenlund Håndball-
klubb, med bidraget «Sprek og sikker» som baserer seg 
på aktive rollemodeller som fronter trafikksikkerhet på 
Instagram. Denne «ung til ung» tilnærmingen er noe vi 
alltid benytter i eget arbeid, og som vi har stor tro på at 
vil bli en suksess. Vi heier på begge disse bidragene!
I juryen satt representanter fra fylkets trafikksikkerhetsut-
valg, Trygg Trafikk og fylkeskommunens administrasjon. 

UiT vant gjev pris med
nytenkende VR-konsept
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Bak rattet: Momen Sherko ble den 
heldige vinneren av førerkort. Vi 
gratulerer!

Hvert år 
sponser vi i 
Ung i trafikken 
førerkortet på et 
av medlemmene 
våre. Den heldige 
vinneren får 
tilbakebetalt 
deler av førerkort-
opplæringen, og 
trekningen skjer på 
jul aften.

Tradisjonen tro gjorde vi dette også 
på julaften i 2022. Deretter ringte vi 
Momen Sherko for å meddele at han 
var den heldige vinneren av 25.000 
kroner. 
– Oi, så hyggelig!
Det var en tydelig overrasket Mo-
men vi pratet med på telefon da han 
skjønte at han hadde vunnet. I starten 
var han usikker på om det var en 
tulletelefon, men han ble hoppende 
glad da han forsto at telefonbeskje-
den var ekte. 
Som medlem i Ung i trafikken får man 
kinobilletter til 100 kroner, medlems-
blad fem ganger i året, og tilbake-
betaling av startlisens for deltakelse 
i Trialkonkurranser. Allikevel; det å 
vinne «tilbake» førerkortet på julaften 
er kanskje den gjeveste fordelen du 
kan oppleve som Ung i trafikken- 
medlem. 
Momen mener likevel at et medlem-
skap i Ung i trafikken er viktig av 
andre grunner: 
– Et medlemskap i Ung i trafikken er 
blant annet viktig for å understreke 
viktigheten av å kunne ta gode valg. 

Momen vant lappen
som UiT-medlem

Derfor vant vi 
Her er juryens begrunnelse for at 
Ung i Trafikken og Trafikkforum 
vant: 
Vinneren representerer to organi-
sasjoner med lang erfaring innen 
trafikksikkerhetsarbeidet. Tiltaket 
kombinerer et eksisterende tiltak 
med ny teknologi. De vil bruke 
VR briller og ta med seg opple-
velsene trafikksikkerhetstiltaket 
Trafoen i Kristiansand til trøndersk 
ungdom.
Prosjektet går ut på at de som 
deltar skal få føle på hvordan det 
kan være å miste noen i trafikken. 
Og de vil påvirke deltakerne til 
gode holdninger og mobilisere 
følelser gjennom veiledende 
samtaler som skaper refleksjoner 
etterpå.
For å gjennomføre prosjektet vil 
de utdanne egne instruktører 
som fortrinnsvis rekrutteres fra 
trafikklærerutdanningen. Prosjekt-
beskrivelsen er gjennomarbeidet 
og presenterer et godt faglig 
fundert kurs som inneholder flere 
elementer.
Vinneren er Trafikkforum og Ung i 
trafikken.

På spørsmål om hva han ønsker å 
bruke pengene på, svarer han at han 
har kjøpt seg bil allerede, så premie-
pengene kommer til å gå til sparing 
eller noe annet fornuftig.
Det å ta gode valg er livsviktig om vi 
skal nå nullvisjonen om null drepte 
og hardt skadde i trafikken. Dette 
arbeidet vil være like viktig for oss i 
Ung i trafikken også i 2023. Derfor 
spurte vi Momen om han hadde et 
tips til ferske sjåfører i 2023: 
-Husk den gylne regelen: at man skal 
kjøre hensynsfullt, aktpågivende og 
varsomt. Til slutt og ikke minst: ta 
gode valg og ikke stress. Du bestod 
førerprøven av en grunn!

Stolte prisvinnere Kine Osan - daglig 
leder i Trafikkforum og Stig Eid 
Sandstad - fra Ung i trafikken.
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Horten videregående skole fikk nylig besøk av improgruppen Fjas Impro. 
Tema for forestillingen var ruskjøring.
Ung i trafikken sto bak arrangementet, og i løpet av seks 
forestillinger fikk alle elevene med seg et improteater om 
ruskjøring. 
Horten VGS ble den eneste videregående skolen i Norge til 
å få delta på denne forestillingen om ruskjøring. Bakgrun-
nen var at elevene herfra vant prisen «folkets favoritt» i årets 
DeathTrip-konkurranse, hvor ungdommer fra hele Norge kon-
kurrerte om å lage den beste kampanjen mot ruskjøring. 
Kampanjen «Jævlig unødvendig» av Gard Raddum Wikmark, 
Johannes Bærhaugen, Nora Lunne, Sara Nerland og Lilly Gun-
nerød fra 3MKA vant, og tanken bak konseptet var at ruskjø-
ring er det samme som å gamble med livet. 
En ny tilnærming til kampanje mot ruskjøring
Forestillingen om ruskjøring var det man kaller et improteater, 
altså at handlingen er improvisert. I tillegg var forestillingen 
lagt opp slik at elevene kunne delta med innspill til historien 
som skjedde på scenen gjennom hvilke valg karakterene 
skulle ta. 
I en kommentar til prosjektet sier prosjekt- og kampanjean-
svarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim, at de mener 
forestillingen var en suksess: 
– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av forestillin-
gen, og spesielt entusiasmen hos publikum. Fjas Impro gjorde 
en kjempejobb i å engasjere ungdommen i problematikken 
med ruskjøring. 

Elevene så også ut til å like forestillingen. Anna (17) ble posi-
tivt overrasket over improteateret og tror budskapet er lettere 
å huske etter en slik forestilling:
– Det var veldig spennende og underholdende! Gøy at karak-
terene fikk en egen stil, som med han som var seksuelt tiltruk-
ket av stoler og han som sparket han ene i leggen. Det at det 
er morsomt tror jeg gjør det lettere å huske. 
Balder (18) ved Horten VGS syntes også opplegget fungerte 
godt: 
– Interessant at det improteateret vi har sett, er forskjellig fra 
det de andre elevene har sett, men med samme budskap.
Statistikken er et skremmende bakteppe
Ved utgangen av oktober i år så man en 17 prosents økning 
i ruskjøring for førerne under 25 år, sammenlignet med i fjor. 
Bendheim synes dette er en skremmende utvikling:
– De tallene vi har sett på ruskjøring hittil i år, har vært skrem-
mende. Så vi håper at arrangementer som vi har sett i Horten 
nå, får ungdommen til å tenke mer over hvilke valg de tar. Å 
velge vekk ruskjøring er et viktig valg. 
Hun legger til: 
– Ungdom er ofte en litt vanskelig målgruppe å nå, så da må 
man prøve å møte ungdommen der hvor de er. Det synes jeg 
vi har fått til på en god måte, og jeg håper vi får gjort mer av 
dette fremover.

1100 vgs-elever i Horten ble vitne til 
noe helt unikt
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Åpnet alkoholfri bar i Risør

Baren hadde jevnt trøkk i åpningstiden. I løypa fikk de be-
stille fra en alkoholfri meny gjennom en callingstasjon, bli 
servert, prøve promillebriller, ta trafikksikkerhetsquiz og 
helt til slutt sett en rusforebyggende film laget av Gustav 
Sigmundstad (18) fra Risør videregående skole.
Kom med full bil
Åpning av en Drive Thru bar på en kald og mørk tirsdags-
kveld, er ikke vanlig kost i Risør. Blant nysgjerrige besø-
kende kom også selve vinneren Gustav Sigmundstad (18) 
til arrangementet. Han kjørte gledelig innom og gjennom 
utstillingen med bilen sin full av venner. Han mener baren 
var overraskende og godt gjennomført:
– Dette er veldig kult!

Elementene i kampanjen besto blant annet av et lysskilt 
med teksten "Drive Thru Bar", en «callingstasjon» for å 
bestillinger, samt en "bar" som fungerte som "matluken" 
for servering av drikke og chips. Det var også satt opp 
en holdestasjon hvor besøkende måtte stoppe bilen for å 
prøve promillebriller, og helt til slutt fikk de se den rusfo-
rebyggende kampanjevideoen laget av Sigmundstad. De 
deltok også i trafikksikkerhetsquiz med hjelp av en QR-
kode på baksiden av pastillesker som vi delte ut.
Viktigst av alt: Vi fikk pratet og informert folk om konse-
kvensene og faren knyttet til å ruskjøre. En ekte kjørepils 
er alkoholfri. Dette hadde vi ikke klart uten hjelp av frivil-
lige ungdommer i Ung i Trafikken-klubbene; Gjerstad og 
Grimstad trialklubb.

Tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at flere under 25 år 
blir tatt i ruskontroller i 2022 sammenlignet med 2021. 
Tall for fjoråret viser også nærmere 50% oppgang i antall 
drepte i trafikken da 118 gikk bort i fjor, sammenlignet 
med 80 drepte i 2021. 
Vi mener vi best når nullvisjonsmålet om null hardt skadde 
og drepte i trafikken, gjennom målrettet kampanjearbeid 
og arrangementer. Denne «Drive Thru-baren» er ett av 
mange tiltak vi gjennomfører i år.
Varaordfører i Risør, Viktor Hauge, var også nysgjerrig på 
baren, og tok turen innom. Hauge synes det var stas at vi 
var på plass i Risør: 
– Dette er et veldig bra tiltak, og det er trist at media 
velger å fokusere på markedsføringsstuntet i stedet for 
saken. 
Det er en grunn for at dette ikke er realiteten
"Polet Drive Thru" vant årets DeathTrip-konkurranse om å 
lage den beste rusforebyggende kampanjen for trafikksik-
kerhet. I kampanjevideoen kjører Sigmundstad igjennom 
det som ser ut til å være en helt vanlig drive through. 
Senere i videoen ser man logoen for noe han har kalt "Al-
komonopolet". Gustav bestiller seg så en stor pils og en 
liten mojito. Videoen avsluttes med en ulykke og teksten: 
"Det er en grunn for at dette ikke er realiteten. Kjør med 
hodet, ikke med promille".

Nylig åpnet vi den alkoholfrie pop up-utstillingen Drive Thru bar på 
parkeringen ved Risørhallen i Risør. Det hele var en større utvikling 
basert på årets vinnerbidrag, "Polet Drive Thru" i den landsdekkende 
konkurransen DeathTrip.



Navn:                                        Adresse: Frist: 20. mars 2023

Inger Margrete Møller, Kongsvinger * Thorild J Hagene, Brumunddal  

* Kristian H Åsheim, Haugesund

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 4–2022:

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

Send løsningen til: ma@marusfritrafikk.no
eller MA – Rusfri Trafikk, PB 752 Sentrum, 0152 Oslo

MA-kryssord 1-2023
MA-kryssord 2023-1 
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DRAGERNORGE.NO

Ha en 
sikker reise!

STOPPER RUST

MILJØVENNLIG 
ANTIRUSTBEHANDLING

Det mest MILJØVENNLIGE og RUSTSTOPPENDE 
produktet på markedet? Salt og vann er ingen hinder!

Fluid Film-pakken med 
proff  trykkbegerpistol TB301

2695,-

FLUID FILM er en miljøvennlig olje med helt unike egen-
skaper for å hindre rust. Den egner seg derfor meget godt 
for understellsbehandling. 

Spray på en blomst, og den dør ikke før den skal. 
Fluid Film svir ikke gress og vegetasjon, og egner seg 
derfor også godt til landbruksmaskiner og i hjemmet. 

Antirustbehandle bilen selv? Med Fluid FIlm-pakken har 
du alt du trenger for å behandle bilen selv. Pakken finner 
du på bilkontroll.no

Fluid Film spray
Multispray som 
erstatter over 35 
produkter!

139,-

SØK PROSJEKTMIDLER
  

  

Organisasjoner eller foreninger kan søke prosjektmiddel for å 
fremme  en rusfri livsstil, gjerne med barn og unge som målgruppe.

Les mer om søknader og 
stiftelsen på våre 
hjemmesider: 

www.ansvarforframtiden.se

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666 

www.jagassistanse.no

Borgan Kjøkken og Bad
Tordenskiolds gate 26 
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 88 88 90

Mercedes-Benz Norge skrur opp el-tempoet
For litt over ett år siden uttalte 
toppsjefen i Mercedes-Benz AG at 
bilmerket forbereder seg på å bli 
helelektrisk innen slutten av tiåret. 
Nå skrur den norske organisasjonen 
opp tempoet ved å fase ut en rekke 
modeller med fossil drivlinje.

Allerede i år forsvinner kompakt-
modellene A- og B-Klasse, GLA, GLB og 
CLA, samt de større C- og E-Klasse.
– Mercedes-Benz satser for alvor på 
fremtiden og fremskynder målet om å 
bli helelektrisk. Gjennom stadig flere 
elektriske modeller, og konsepter som 
VISION EQXX, viser ingeniørene hos 
Mercedes-Benz at også fremtiden vil 
kunne by på banebrytende modeller 
med enestående rekkevidde, sier 
konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-
Benz Norge, hos Bertel O. Steen.
Fra 2025 vil alle nye kjøretøy fra Mer-
cedes-Benz være elektriske, og kundene 
vil kunne velge et elektrisk alternativ for 
hver modell selskapet produserer.
• MB.EA vil dekke alle mellomstore til 

store personbiler og etablere et skaler-
bart modulsystem som den elektriske 
ryggraden for fremtidens EV-portefølje.
• AMG.EA vil være en dedikert ytelses-
plattform for elektriske kjøretøy som 
adresserer ytelsesorienterte Mercedes-
AMG-kunder.
• VAN.EA innleder en ny æra for spe-
siallagde elektriske varebiler og lette 
nyttekjøretøy som vil bidra til utslippsfri 
transport.

Den elektriske porteføljen til Mercedes-
Benz vokser i et høyt tempo, og allerede 
nå kan kundene velge mellom hele syv 
elektriske personbilmodeller. I løpet av 
sommeren 2023 vil vi kunne se enda en 
ny modell på norske veier, nemlig EQE 
SUV.
- Vi har et elektrisk modellutvalg vi 
virkelig kan være stolte av, bekrefter 
Myhre.



Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri Trafikk, Ung i Trafikken og 
Motorføreren ønsker alle medlemmer og 
lesere en fortsatt fin vinter! 

– Er det våren vi ser like der borte?


