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Derfor ser du dårligere
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MA-hjørnet
Hold ut litt til!
Et år har gått siden full nedstenging av Norge på
grunn av koronapandemi. Etter det har gode og dårElisabeth Fjellvang
Kristoffersen
lige, oppløftende og nedslående nyheter nådd oss
uten stans. De aller fleste av oss kjenner på en metgeneralsekretær
ning og en slitenhet – det er nok nå. Vi håper, skuffes,
tviler og tror, kan vi skimte et lys i tunnelen? Ja, sier
regjeringen og helsemyndighetene. Samtidig maner de oss til å holde ut et par måneder til; vi er inne i den tredje bølgen, og i skrivende stund er det mulige alvorlige
bivirkninger av en av vaksinene.
Ja, det er tunge tider. Og midt oppi det hele er faget vårt, trafikksikkerhet, fremdeles like viktig.
I februar nådde Norge en milepæl, Da fylte Nullvisjonen 20 år. Nullvisjonen tydeliggjør at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i
trafikken. Ulykkene utgjør også en kostnad ved veitrafikken som vi ikke kan godta.
Tiltak som er gjort med Nullvisjonen som rettesnor, er blant annet strategisk
kunnskapsbasert og holdningsskapende arbeid i skolen, dobbel prikkbelastning
de første to årene blant ferske førere, strenge sanksjoner ved promillekjøring,
streknings-ATK og bedre veier. Resultatet er enestående. Siden 2001 har Norge
redusert trafikkdrepte med 65 prosent, reduksjonen hva angår hardt skadde er på
46 prosent. Det er en utvikling vi skal være stolte av!
Men selv om Nullvisjonsarbeidet har gitt formidable resultater, kan vi ikke hvile. For
er det én ting vi har lært om trafikksikkerhetsarbeid – i likhet med smitteverntiltak
- så er det at gode resultater er forgjengelige med mindre vi hele tiden er skjerpet
og holder fokus på målet, og har klare og tydelige regler og forordninger.
I så måte var det nedslående da Stortinget i begynnelsen av februar bestemte at
kravet om helseattest for bilførere over 80 år skal opphøre. Dersom vedtaket gjennomføres innebærer det at samfunnet mister et viktig sjekkpunkt for å oppdage
eldre med kognitiv svikt eller andre helseutfordringer som gjør dem til en fare for
seg selv og andre i trafikken. For eldre er dessverre overrepresentert i trafikkulykker og antallet eldre bilførere vil øke sterkt i årene fremover.
Samferdselsdepartementet og helsemyndighetene skal utrede konsekvensene av
vedtaket og hvordan det skal følges opp videre. Inntil dette er klart gjelder nåværende regler for helseattest. Jeg håper at resultatet blir en ny og forbedret ordning
som fanger opp de som ikke bør kjøre bil lenger uten at for eksempel pårørende
skal ha det tunge ansvaret med å fortelle sin mor eller far at de bør levere inn
førerkortet.
Jeg ønsker deg en god påske!
Elisabeth
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Eldre og mørkekjøring:

Vi vil alle se dårligere med alderen. Det blir ekstra
merkbart bak rattet og særlig når du kjører bil i mørket.

Av Silje Bjørnstad

Slik blir synet ditt påvirk
– Det er et poeng å skille mellom naturlige endringer som skjer på grunn av
økende alder og endringer som skjer
på grunn av sykdom, sier Hans Torvald
Haugo, generalsekretær og fagsjef i
Norges Optikerforbund.
Haugo forklarer at det skjer flere ting
med synet vårt etter hvert som vi blir
eldre. Dette er noe vi ikke kan bremse
eller stanse, og ofte påvirker det evnen
vår til å kjøre bil.
Alder påvirker synet
Allerede i 40-års alderen kan vi merke
forandringer i synet. Det blir mer utfordrende å se ting skarpt og nært, og
i tillegg blir det vanskeligere å justere
synet vårt.
– Som ung er det enklere for øyet å
justere seg, og etter hvert som man blir
eldre kan det derfor bli mer utfordrende
å se dashbordet i bilen samtidig som
man skal rette blikket fremover, forklarer
fagsjefen i Norges Optikerforbund.
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Fra 60-årsalderen får vi også redusert
kontrastfølsomhet, som handler om
synssystemets evne til å oppfatte ulik
lysintensitet. Evnen til å se og skille ting
fra hverandre blir rett og slett mer utfordrende. Resultatet er at det blir vanskeligere å se gjenstander i mørket.
– Når kontrastsyn og synsstyrken vår blir
dårligere, øker også risikoen for blending, noe som igjen vil føre til at man
kjører lengre strekninger og flere meter
med dårligere syn.
Ifølge Haugo vil også fargesynet vårt bli
svekket når vi blir eldre og vi får redusert stereosyn, altså redusert evne til å
bedømme avstand mellom objekter.
Merker ikke at synet blir dårligere
I tillegg til naturlige aldringsendringer så
kan også ulike sykdomstilstander påvirke
synet. Et eksempel er grå stær.
– Alle får en viss grad av øyesykdommen grå stær med alderen, men når i
livet det kommer, vil variere fra person
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til person. Linsen som hjelper oss med å
se, blir grå og hindrer å slippe gjennom
lyset. For mange kan dette gi en følelse
av å kjøre i tåke, forklarer Hans Torvald
Haugo.
Andre sykdommer som kan påvirke
synet er aldersrelatert forkalkning,
diabetes-sykdom og blodpropp i øyet.
Selv om man kanskje skulle tro at man vil
legge merke til at synet blir dårligere, så
er det mange som går rundt med synsproblemer uten at de vet det selv.
– Mange av de tingene som skjer i synet
vårt gjør ikke vondt. Ofte er synsproblemer noe som kommer gradvis og snikende, og du tenker ikke noe over dette
før du mister synet, påpeker Haugo.
Større ulykkesrisiko
Dårligere syn bak rattet kan påvirke
både kjøreopplevelsen hos føreren og
øke risikoen for å havne i ulykker. Selv
om du kanskje ikke merker at synet er
svekket i dagliglivet, så kan det å kjøre

Rabatt på synssjekk for
våre medlemmer
Visste du at medlemmene i MA - Rusfri
Trafikk sparer penger på å undersøke
synet hos Interoptik eller Brilleland? Les
mer om rabattene og medlemsfordelene
våre på s. 34.

Mange endringer fra 60+
Fra 60-års alder skjer det ulike
endringer som påvirker synsfunksjonen negativt, generelt og relatert til
bilkjøring.
I en rapport utgitt av Norges Optikerforbund fra 2018 henvises det blant
annet til artikkelen “Age-related Psychophysical Changes and Low Vision”
med hovedforfatter Gislin Dagnelie.
Her finner man en oversikt som viser
redusert sensitivitet og funksjonalitet
innen flere synsrelaterte funksjoner
som også påvirker vår evne til å kjøre
bil:

Hans Torvald Haugo er generalsekretær
og fagsjef i Norges Optikerforbund.

• Redusert temporal kontrastsensitivitet
• Svekket synsstyrke

• Redusert lavkontrast synsstyrke
• Svekkelse i lavkontrast synsstyrke
i dårlig lys
• Svekkelse i lavkontrast synsstyrke i
blendingssituasjoner
• Redusert stereosyn
• Negative endringer i delen av
synsfeltet vi klarer å ha oppmerksomhet innen
• Redusert evne til å normalisere syn
etter å ha blitt utsatt for blending
• Endret og svekket fargesyn
KILDE:
Rapport 2018: Syn og trafikk – Norges Optikerforbund

FOTO: NORGES OPTIKERFORBUND

ket av økt alder
på mørke veier by på ekstra utfordringer.
For eksempel vil en 40-åring ha større
utfordringer med å se en fotgjenger i
mørket sammenlignet med en 20-åring.
Man oppfatter ikke like mange detaljer
som da man var yngre, og reaksjonstiden blir lengre.
– Etter hvert som man blir eldre vil også
kjøreatferden kunne endre seg når synet
blir dårligere. Å kjøre bil kan oppleves
som utfordrende og mer slitsomt, og
mange vegrer seg for å kjøre hvis det
er mørkt eller det regner. Man blir en
mer utrygg sjåfør, og eldre mennesker
har høyere risiko for å havne i ulykker.
Mange begynner å kjøre saktere og
reserverer seg i trafikken, poengterer
Haugo.
Et tegn på at du har dårlig mørkesyn, er
at du ikke ser fotgjengere i veikanten før
du er tett på dem. Det blir vanskeligere
å lese uten godt lys. Noe av det enkleste og viktigste du kan gjøre for å sikre

tryggere kjøring i mørket, er å sjekke
øynene og synskvaliteten med jevne
mellomrom. Selv om man fortsatt kan
lese avisen uten å måtte bruke briller
etter hvert som man blir eldre, betyr det
ikke at man nødvendigvis har et godt
fungerende mørkesyn når man kjører bil.
Dette kan du gjøre
Synseksperten i Norges Optikerforbund
sier at det anbefales å sjekke synet
minimum hvert andre år etter fylte 65
år, med og uten kjente synsproblemer.
Selv om vi ikke kan hindre at synet vårt
gradvis blir dårligere, så er det likevel
mye du kan gjøre for å opprettholde et
godt syn når du kjører bil.
Et tips fra Haugo er å ha tilpassede briller i bilen som bidrar til å bedre synet
når du sitter bak rattet. Bedre syn vil
også gi bedre kjørekomfort. I tillegg
bør du sørge for at bilrutene er klare og
rene, både på innsiden og på utsiden.
Sjekk også at billysene er rene samt at
lysene er i orden og riktig justert. Gode

vindusviskere på bilen er viktig, så bytt
disse hvis de begynner å bli slitte.
I dag kan også teknologiske løsninger
på bilen redusere risikoen for at eldre
bilførere involveres i ulykker. Ryggekamera, adaptive fjernlys og autostopp
som automatisk bremser ned for fotgjengere og andre hindringer, er gode
eksempler på dette. I tillegg er det
selvfølgelig alltid viktig å tilpasse farten
etter kjøreforhold. Statens vegvesen
arrangerer også gratis oppfriskningskurs for seniorer over hele landet hvor
mørkekjøring kan være et av temaene
man går igjennom. Kurset heter “Bilfører 65+”, og er en hyggelig måte å
friske opp kunnskaper om bilkjøring på.
Deltakerne er selv med på å bestemme
innholdet i kurset.
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DYSTRE TALL FOR JANUAR OG FEBRUAR

1555 førere kjørte i rus
Hele 1555 personer ble i
årets to første måneder
anmeldt for ruspåvirket
kjøring. Det betyr nesten
30 personer daglig.
Av Henrik Pettersen Sunde

MA – Rusfri Trafikk frykter at tallene i
realiteten er langt verre.
– Politiet og Utrykningspolitiet har ikke
mulighet til å avdekke absolutt alle
ruskjørere, vi frykter at mørketallene er
store, sier generalsekretær Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen.
Politidistriktene med flest anmeldte
ruskjørere i januar var Sørøst og Øst.
Her ble 555 personer luket ut av politiet.
Dette var også normalen i 2020.
– Intet nytt under solen. De omtalte
politidistriktene var også i toppsjiktet i
2020, sier Kristoffersen, og legger til:
– Det er jo sånn sett naturlig, da det
bor flest mennesker i dette området.
Likevel er det en tankevekker, satt i

På de nye nettsidene til MA - Rusfri Trafikk
(marusfritrafikk.no) kan du til enhver tid
hente frem den aller ferskeste oversikten
over antall rusanmeldte førere.

perspektiv blir over ni personer anmeldt
for ruskjøring hver dag på Østlandet.
Unge voksne skiller seg ut
Personer i aldersgruppen 24 – 35 skiller
seg spesielt negativt ut på statistikken.
Av de 1555 anmeldte, er 30 prosent i
denne aldersgruppen.
– Det er trist at unge voksne troner
øverst på statistikken. De har livet foran
seg, men velger å utfordre skjebnen i
stedet for å bruke vett og sunn fornuft.
Det dreier seg heller ikke om engangstilfeller - tall fra politiets tilstandsanalyse
viser at den nevnte aldersgruppen totalt
sett er verst, sier Kristoffersen.

Jarle Ekroll.

Oppgang i Sør-vest
I Sør-vest politidistrikt økte anmeldte
ruskjørere sammenlignet med januar og
februar i fjor. Tallene til UP viser at det
i januar og februar 2020 ble anmeldt
142 personer, mot 167 personer i år.
Det tilsvarer nærmere tre daglige rus
anmeldelser.
Kristoffersen tror det skyldes tilfeldigheter.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk.

- Det vil være svingninger fra år til år.
I fjor var det en gledelig nedgang i
forhold til 2019, da tallet var 166, altså
omtrent som i år. Det urovekkende er at
vi ikke ser en jevn nedadgående trend,
avslutter hun.

Ole Per Storhaug.

Jarle Oppsal i UP.

Randi Walderhaug Frisvoll.

Lokalbefolkningen stilte i fakkeltog for å markere avstand til ruskjøring.

Fakkeltog mot rus på Sunnmøre
Selv om Norge i 2020 fikk færre enn 100 drepte i trafikken, var ikke antallet
rusanmeldte førere like gledelig. På Nordre Sunnmøre ble det arrangert fakkeltog
for å markere bekymring over at 10.439 personer ble tatt for ruskjøring i fjor.
Det var MA – Rusfri Trafikk Nordre Sunnmøre, som ville markere sin bekymring
for tallene, og arrangerte fakkeltog ved
Digerneset, like utenfor Ålesund.

Storhaug synes tallene på anmeldte
ruskjørere er skremmende - han mener
også at straffene for promillekjøring er
for milde.

Pådriver for arrangementet var
aktivitetsleder Jarle Ekroll fra Skodje,
og 72-åringen var svært fornøyd med at
rundt 30 personer tok turen ut en kald
januarkveld.

– Det burde svi i ytterligere grad å kjøre
i rus, mener Storhaug.

– Det er fantastisk å se at folk slutter
opp om denne saken. Selv om det er
minusgrader og glatt, stiller folk opp.
De er i likhet med oss i MA lei all rus
kjøringen som skjer på veiene våre, sier
Ekroll og legger til:
– Det provoserer meg at uskyldige personer kan bli ofre for andres egoistiske
valg.
Ole Per Storhaug (61) gikk også i fakkeltoget. Han mener denne typen markeringer er viktige for trafikksikkerheten.
– Jeg synes det er kjempemessig at
vi har en markering som dette. Det er
et veldig viktig tema, da det er alt for
mange liv som blir ødelagt på grunn av
rus i trafikken, sier Storhaug.

Trafikksikkerhet nedprioritert
Randi Walderhaug Frisvoll, nestleder i
samferdselsutvalget i Møre og Romsdal
og fylkesleder i Krf, tok også del i markeringen. Hun ble sjokkert da hun fikk
høre hvor mange som kjører ruspåvirket.
– Sjokkerende. Rett og slett. Kjører du
ruspåvirket, utgjør det en stor fare for
deg selv og andre trafikanter. Derfor
er det viktig at vi har markeringer som
dette, det vil øke fokuset på tematikken.
Som nestleder i samferdselsutvalget
beklager Frisvoll at trafikksikkerheten i
Møre og Romsdal er blitt nedprioritert
grunnet innsparinger. Dette synes hun
er synd, og er glad hun ble invitert til
dagens markering.
– Politikere har et ansvar for trafikk
sikkerheten, og det er noe vi må sette

fokus på. Det er derfor gledelig at jeg
ble invitert til dagens markering, sier
Frisvoll.
Frisvoll legger også til at det ikke bare
er alkoholen som er bekymringsverdig.
Også narkotika og medikamenter er å
finne i trafikken, konstaterer hun.
UP er takknemlig
Jarle Oppsal i Utrykningspolitiet avdeling Sunnmøre, var takknemlig for at MA
– Rusfri Trafikk fikk i stand en markering
mot rus i trafikken.
– Som representant fra Utryknings
politiet, er jeg takknemlig for at dere har
en markering på rus i trafikken. Dette
er viktig med tanke på Nullvisjonen,
uttrykker Oppsal, som legger til at
rustallene på veinettet for Møre og
Romsdal er altfor høye.
– Vi er ikke så mange innbyggere i
fylket, så når mer enn 500 personer ble
tatt i 2020, så sier det noe om hvor stort
omfanget av ruskjøring er, avslutter
Oppsal.

Rekordmange unge
tatt for råkjøring

Stig Eid Sandstad.

Av Henrik Pettersen Sunde

I fjor ble et skyhøyt antall
førerkort beslaglagt på grunn
av fartsovertredelser. Mange
av de unge skiller seg negativt ut – og særlig unge menn.
Antallet fartsovertredelser ved UPs
kontroller økte fra 2019 til 2020 med 12
prosent, mens økningen i antall førerkortbeslag i den samme perioden var
hele 22 prosent.
Utrykningspolitiets tilstandsanalyse, en
analyse som går i dybden på trafikk
sikkerhetsarbeidet i Norge, viser grovt
sett at det er de unge, ferske førerne
som hyppigst blir anmeldt for fartsovertredelser.
En trend som utmerker seg, er at ungdom også filmer råkjøringen og legger
den ut i sosiale medier.
Nylig var Ung i Trafikken i VG og NRK
for å kommentere råkjøring blant ungdom.
Stig Eid Sandstad, som er daglig leder
i Ung i Trafikken, sa til VG og NRK at
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mange unge kanskje ikke tenker helt
over konsekvensene råkjøringen kan få.
– Dessverre ser vi en farlig trend blant
unge. De filmer seg selv mens de kjører
svært fort, i mange tilfeller over 100
km/t. De overvurderer egne evner, og
føler de har kontroll. Skulle de miste
kontrollen over bilen i en slik hastighet,
er veien relativt kort til et dødsfall, sier
Sandstad og legger til:
– Når det er sagt, er de aller fleste ungdommer flinke førere og holder fartsgrensen. La oss heller ikke glemme det.
Sandstad sier også at han har en viss
forståelse for råkjøringen.
– Ja, fart kan være gøy, og mange unge
har et behov for adrenalinkick, men jeg
kan ikke understreke nok hvor viktig det
er at fartsgrensen holdes. Den er satt for
en grunn. Vi har tross alt ingen å miste.
Sosiale faktorer
Bilentusiast Gabriel Grønning (21) fra
Elverum har godt innsyn i bilmiljøet. Han
tror deler av forklaringen på at ungdom
kjører for fort er sosial påvirkning.
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– Fart er både adrenalin og en slags
konkurranse mellom venner, spesielt
i bilmiljøer. Jeg har hørt historier om
ungdommer som kappkjører på ulike
strekninger.
Grønning tror også at grupper som
varsler om politikontroll er med på å øke
farten hos enkelte.
– Det er uten tvil lettere å kjøre fort nå
enn før, et lite gasspådrag med en moderne bil krever ikke mange sekunder
før farten er økt drastisk. Sosiale medier,
apper og egne apparater som varsler
om kontroller bidrar også til at folk kjører for fort, kommenterer Grønning.
– Hva tror du kan redusere råkjøring
blant unge?
– I Elverum har vi et felles verksted som
kalles Bajas, her får unge i stor grad
tilgang til verktøy og verkstedutstyr for
å skru bil og motorsykkel. Et tilbud som
dette skaper samhold. Verkstedet er
med på å skape en dialog med politiet,
istedenfor negative møter med de langs
veien. Dette har skapt tryggere rammer,
avslutter Grønning.

Vålerbanen tilbyr fart under sikre forhold:

Her kan unge bilførere
teste grensene sine!

Finnes det lovlige og sikre alternativer for unge bilførere med fartsbehov? – Ja, absolutt.
Og det er hverken dyrt eller komplisert å få kjøre på lukket bane, sier Trygve Schjerpen,
administrerende direktør ved Vålerbanen.
Av Jøran Ledal

Sesongen for kjøring på lukket bane
starter for fullt etter påske. For unge bilførere med interesse for fart og motor,
betyr dette at testingen av egne grenser
kan skje i trygge omgivelser – og helt
lovlig.
– Det er ingen grunn til å bruke landeveien om du vil tråkke klampen i bånn.
I stedet for å utsette både deg selv og
andre trafikanter for livsfare, kan du få
tilgang til banen vår. Vi har en rekke
klubber og organisasjoner som leier
banen for hele dager, og de aller fleste
av dem tar gjerne imot unge førere som
ønsker å finne ut hva bilen er god for,
sier Schjerpen, som altså er sjef for den
ene av de tre eksisterende banene i
Norge.
I tillegg til Vålerbanen i Solør kan kjøringen foregå på Rudskogen i Rakkestad
og på Arctic Cirle Raceway i Mo i Rana.
I løpet av våren åpner også to helt nye
anlegg; et på Vinstra og et i Sokndal.

– Reiseavstander kan sikkert være en
unnskyldning for noen, men vi har besøk
av folk som kjører helt fra Bergen eller
Trondheim for å bruke banen vår. Heller
ikke prisen bør avskrekke noen. Flere av
klubbene som leier banen tilbyr priser
fra rundt 1.000 kroner dagen, og da
får du gjerne også faglig rettledning,
råd og tips med på kjøpet. Prisen blir
veldig lav dersom alternativ er en bot
for fartsovertredelser i trafikken, sier
Schjerpen, og legger til:
– Det aller viktigste er likevel at kjøringen skjer i trygge omgivelser, og at
du kan få testet bilen på lovlig vis. Det
eneste du bør være oppmerksom på
er at en del forsikringsselskaper ikke
tilbyr dekning for bilskader som har
skjedd under banekjøring. Personskade
forsikringen dekkes automatisk gjennom
en engangslisens når du betaler for å
kjøringen her, forklarer Schjerpen, som
samtidig vil oppfordre forsikringsselskapene til å se nærmere på vilkårene sine.

– Vi synes dette er en merkelig praksis.
Antall skader på kjøretøyene er små, og
vi har aldri hatt skader på person knyttet til bilkjøringen. Forsikringsbransjen
burde være med å legge til rette for
at flere unge velger å kjøre på lukket
bane i stedet for å ta ut fartsbehovet på
landeveien.

– Vil du ha fart? Velkommen til oss, sier
Aleksander og Trygve Schjerpen ved
Vålerbanen i Solør.
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Det er viktig å pakke bilen riktig. En
tommelfingerregel er å pakke tunge gjenstander så lavt i bilen som mulig: Sørg for at
alt du har på taket er godt sikret.

Her er fjellvettreglen
Følger du disse enkle rådene blir påsketuren vellykket både for deg og bilen.
Det er igjen tiden på året da mange
pakker appelsin og Kvikk-lunsj i sekken,
legger skiene på biltaket og gir seg
fjellet i vold. Drømmen er flotte dager i
solveggen på hytta, eller noen mil i langrennssporet med solfaktor i fjeset og en
steikende sol fra skyfri himmel.

teknisk god stand. Sjekk dekkene. Både
mønster og lufttrykk. Dette går både
på sikkerhet og framkommelighet. Vi
vet at påskefjellet kan være lumskt og
by på alt fra bar asfalt til snøskavler og
speilblank is etter snøsmelting. Vind og
nysnø er heller ikke uvanlig.

Men det er ikke alltid at drømmer går
i oppfyllelse. Vi bor i Norge – og både
vær og føre kan sette drømmene på
prøve.

Sjekk også olje og frostvæske før du
reiser. Tur til fjells med tungt lastet bil
kan være en påkjenning for motoren.
Tilstrekkelig (og ikke for gammel) olje
gjør jobben lettere for motoren.

Med litt forberedelser og noen gode råd
på veien, bør det uansett ligge an til en
fin tur for både folk og bil, uansett vær.
Selvfølgelig må man påse at bilen er i

10

Det kan bli kaldt på fjellet, så sørg for at
frostvæsken holder høyt nok frysepunkt
og at det er tilstrekkelige mengder.
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En sjekk av alle lysene, gode vindus
viskere, rene ruter og solbriller gjør
turen sikrere og mer behagelig.
Når bilen skal stå ute i noen dager i
kulden er det smart å vedlikeholdslade
batteriet før avreise. En motor som nekter å starte, er ikke akkurat den perfekte
avslutningen på en ferie.
Ta med
Det er noen ting det kan være smart å
ha i bagasjerommet. For eksempel startkabler, et slepetau og om du vet at det
kan være utfordrende å komme fram,
kan et sett hurtigkjettinger også være
nyttig. Kanskje en liten, lett spade også.

6

TING DU BØR PASSE PÅ:
Startproblemer er det som topper statistikken hos bilbergerne. Særlig på
vinteren må de rykke ut for å hjelpe førere som ikke får start på bilen sin.
Heldigvis er det ganske mye du kan gjøre for å hindre at dette skjer deg:

1. Unngå mye småkjøring, da dette tapper batteriet på sikt.
2. Rengjør batteri og batteripoler. Det hinder krypstrøm.
3. Vær oppmerksom på at kulde reduserer batterieffekten.
4. Vedlikeholdslad batteriet noen ganger i løpet av året.
5. Ha startkabler med overspenningsvern i bilen.
6. Få sjekket at dynamoen lader som den skal.

ne for bilen din
Om du ikke får bruk for det selv, kan det
hende at du må hjelpe andre.
Over fjelloverganger kan det bli
kolonnekjøring og venting, og da er
det greit å være litt forberedt. For det
første: Sørg for å ha nok drivstoff – eller
strøm på batteriet, om du kjører elbil.
Nistemat, varm og kald drikke, kan også
komme godt med dersom ventetiden
blir lang. Det samme kan bakseteunderholdning være, om man reiser med barn.
Ha gjerne varmere klær lett tilgjengelig.
En bil blir fort kald om man blir stående
en stund i kuldegrader og vind.
Det er viktig å være klar over at en full-

pakket bil endrer bilens kjøreegenskaper. Har du takboks, så legg lette ting i
denne. Ski og staver, selvfølgelig, men
også andre ting som ikke veier mye,
som soveposer, sko og dunjakker.
Skistativ og takboks
Forsikre deg om at skistativ og takboks
er forsvarlig festet før avreise. Slik at alt
faktisk blir med helt til fjells.
Tunge ting legges så midt og lavt i
bilen som praktisk mulig. Matvarer er
ofte årsaken til skader på mennesker.
Det er typisk at stasjonsvognen lastes
opp med mat og drikke i en butikk nær
hytta. Disse varene blir lagt oppå et alle

rede stort lass med bagasje, og kan bli
slynget fremover og inn i kupeen ved for
eksempel en bråbrems eller kollisjon.
Husk å sikre bagasjen slik at den blir
liggende på plass. Pakk tett. Jo mindre
bevegelse gjenstander kan få – desto
bedre.
Husk også at det alltid er hyggeligere å
starte ferieturen med en ren, ryddig og
nyvasket bil. Kjør pent, hold plassen din
i køen og ikke stress.
Da gjenstår det bare å ønske en god tur
og en god påske!
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Nå er spaken på de aller fleste nybiler erstattet av en knapp. Noen har ikke denne en gang, på disse
blir håndbrekket automatisk aktivert når du setter girvelgeren i P.
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Plutselig var håndbrekkspaken
å
h
Det gikk fort. Men hvorfor skjedde det egentlig?
Av Benny Christensen

For noen år siden fantes den på så å si
samtlige biler. Gjerne plassert mellom
setene. Noen biler hadde den under
dashbordet. Eldre svenske biler på venstre side av forsetet, og atter andre som
fot-brekk som ble betjent av en pedal.
Det er håndbrekket, parkeringsbremsen,
eller bare «brekket» vi snakker om.
Kjært barn har mange navn.
En innretning til både glede og frustrasjon, og bruken var en viktig del av
kjøreopplæringen. I alle fall for de av oss
som har hatt førerkort en god stund.
En perfekt bakkestart fikk man om samspillet mellom håndbrekk, clutch og gass
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var fintunet. Ellers var det jo en sikkerhet for at bilen ikke skulle trille av gårde
når man hadde parkert i en bakke. Bilen
kunne jo hoppe ut av gir…
Brekksladden
Ellers var en fin brekksladd, særlig for de
yngste førerne, noe som ga kred dersom
noen av kompisene så den. For håndbrekket virket jo på bakhjulene. Nesten
alltid.
Noen biler, som Saab og eldre Ford,
hadde funksjonen på forhjulene. For
noen ble det en dyrekjøpt opplevelse
og erfaring. Jamfør de omtalte brekksladdene.
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Opprinnelig skulle håndbrekket rett og
slett fungere som en nødbrems om bilens øvrige bremsesystem skulle svikte.
Noe som ikke var helt uvanlig i bilismens
barndom.
Trille-skadene økte
Sakte og stille har denne spaken
forsvunnet ut av mange biler de siste
årene. Erstatningen er som regel en liten
elektrisk bryter. Noen biler har ikke det
en gang. Det hele styres elektrisk, og
går automatisk på når bilen settes i P.
På godt og vondt. For noen år siden
meldte forsikringsselskapene om økt
skadeantall på grunn av manglende bruk

Derfor bør du huske å bremse
- og helst litt hardt

De siste årene har mange fått et litt spesielt bremseproblem: Nemlig at bremsene ruster opp, før de er utslitte.
Dette er et fenomen på hybridbiler, ladbare hybrider og elbiler. Enkelt forklart regenererer disse energi, i stedet for å
aktivere bremsene. Har du en myk kjørestil, kan det derfor
gå lang tid mellom hver gang bremsene er i bruk, dermed
øker sjansen for at de ruster.
Løsningen er heldigvis ganske enkel, bare du husker å
gjøre det. Du bør rett og slett bremse litt kraftig av og til,
når du er ute og kjører. Husk bare å gjøre det på en oversiktlig strekning og når du ikke har biler rett bak deg.
Bremser som ruster i stykker før de er utslitt, er
et relativt nytt problem for mange. Dette kan du
heldigvis til en viss grad forebygge ved å bruke
bremsene av og til.

n

n borte på nesten alle nybiler
av håndbrekk. Folk glemte det rett og
slett. Antall biler som trillet av gårde på
egenhånd var rekordstort. Små, uvante
og bortgjemte elektriske håndbrekkknapper var årsaken. Det var snakk om
rundt 2.000 slike trille-skader årlig, og
skadebeløp for flere titalls millioner
hvert år.

Funksjonen er jo stort sett den samme.
Håndbrekk med spak er helt manuelt og
mekanisk. Med wire som via mekaniske
overføringer påvirker bremsesko- eller
bremseklosser. Helst skulle bilen kunne
stå helt stille i bakker på tredje eller
fjerde knepp, på biler med håndbrekkspak.

Om disse elektriske variantene er bedre
enn de gamle spakene, strides det om.
Mange synes at man får mer følelse av å
Kjøre, med stor K, når det er manuelt og
man har kontroll og tar valgene selv for
når brekket skal brukes og ikke brukes.
Andre mener at jo mindre å tenke på –
desto mer genialt. Der er vi ulike.

Små elektriske motorer
På biler med elektrisk håndbrekk er det
som regel små elektriske motorer ute
ved hjulene som gjør samme jobben,
med å legge på bremsene.

håndbrekkwire og det er langt færre
mekaniske komponenter som kan gå i
stykker.
Stort sett har de elektriske variantene,
som BMW var først ute med i 2001 på
7-serien, vist seg driftssikre og gode.
De er neppe dyrere å produsere heller,
og de krever mindre vedlikehold. Det
er nok et bedre system for de fleste av
oss – tross alt.
Men den gamle, gode brekksladden –
den kan man bare glemme …

På sistnevnte er det færre bevegelige
deler. Man slipper treg eller fastfrosset
M OT ORF ØR E R E N | 2 | 2 0 2 1
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Skiltskannere

– luker ut trafikkfarlige kjøretøy på sekundet
Takket være 75 spesialkameraer som er koplet direkte opp mot
kjøretøyregisteret, kan Statens Vegvesen kontrollere bilen din i løpet av et
øyeblikk. Selv merker du ingenting.
Av Silje Bjørnstad

Skiltskannere gjør det mulig å kontrollere biler i løpet av et mikrosekund.
Resultatet er at jobben for kontrollørene
blir enklere, og at flere biler kan kontrolleres med mindre ressurser. Med mer
effektive kontrollmetoder kan Statens
vegvesen avsløre et større antall bilister
som kjører ulovlig i trafikken.
Sjekker bilen umiddelbart
I 2008 ble såkalt ANPR-teknologi testet
ut for første gang i Norge, og siden da
har systemet blitt kontinuerlig utviklet.
ANPR står for Automatic Number Plate
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Recognition, og brukes i såkalte skiltskannere for å kontrollere biler ute på
veiene.

tet til kjøretøyet, forklarer Kjetil Wigdel,
avdelingsdirektør og leder for Utekontroll i Statens vegvesen.

I dag har Statens vegvesen 25 fast
monterte skiltskannere på strekninger
med stor trafikk og rundt 50 mobile
skannere som kan settes opp hvor som
helst langs vegen.

Meldt stjålet eller ukontrollert

– Kameraet er koblet opp mot vårt
kjøretøyregister. Når det skanner et
skilt på en passerende bil, vil skiltet lyse
rødt på panelet til kontrollørene dersom
det er en begjæring av noe slag knyt-
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– Det skjer for eksempel dersom bilen
er meldt stjålet, ikke har vært på EUkontroll innen fristen, mangler forsikring
eller har en mangellapp som ikke er
fulgt opp. De bileierne og førerne som
ikke følger opp dette, er de som blir
vinket inn til kontroll. I mange tilfeller
vil disse bilene bli avskiltet på stedet,
utdyper han.

PÅ NORSKE VEIER: Når du kjører bil kan du bli kontrollert av Statens vegvesen som benytter et kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt. FOTO:
Shutterstock

Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør og leder for Utekontroll i Statens
vegvesen. FOTO: Statens vegvesen

Bakgrunnen for skiltskanner-metoden er
først og fremst Nullvisjonen: ingen skal
bli drept eller hardt skadd på norske
veier. Ifølge Wigdel vil skiltskannere
også gjøre det enklere for Statens
vegvesen å følge opp at bileiere tar det
ansvaret det innebærer å eie en bil.
– Supplerende verktøy
– Disse gjør at vi lettere får luket ut
bilene som kan utgjøre en fare for
trafikksikkerheten. Vi har hverken tid
eller ressurser til å gjennomføre teknisk
kontroll av alle biler langs vegen. Det er

heller ikke noe vi ønsker. Bileier og fører
har selv et ansvar for å påse at bilen de
kjører er i god stand, sier avdelings
direktøren i Statens vegvesen.
Samtidig påpeker han at skiltskannere
er et supplerende verktøy til kontroll
virksomheten.
– Det er effektivt for oss, og besparende
for alle de som følger regelverket, men
det fører ikke til at vi slutter helt å ta
stikkprøver eller dropper å vinke inn biler med åpenbare feil som for eksempel
feil på lys, sier Wigdel.

– Målet vårt er å luke ut flest mulig av
de bilene som ikke bør være på veien.
De som har alt i orden skal i hovedsak få
passere. Det er ingen tvil om at ANPR
har gjort oss mer treffsikre i så måte.
Vi bruker denne teknologien både når
vi kontrollerer lette og tunge kjøretøy,
avslutter han.
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Holder du rattet med riktig grep?

Dersom du har kjørt bil i mange år, er det en viss fare for at du har lagt deg til en
del uvaner bak rattet. Noen av dem kan være direkte farlige. For eksempel hvordan
du holder i rattet når du er ute på tur.

– Sløvt grep om rattet kan be
Av Jøran Ledal

– Det er grunn til å tro at en del alvorlige trafikkulykker kan skyldes feil
rattgrep, eller mangel på rattgrep. Ikke
minst er det grunn til å se nærmere på
møteulykker og utforkjøringsulykker i
den forbindelse. Disse ulykkestypene
står for ca. 70% av dødsulykkene. Vi kan
ikke utelukke at en del av dem har med
rattgrep å gjøre, sier Leif N. Olsen.
Den mangeårige UP-sjefen er godt over
gjennomsnittet opptatt av sikkerhet i
trafikken, og nå ønsker pensjonisten at
flere skal bli oppmerksomme på viktigheten av å styre bilen på riktig måte.
Feilbygde svinger
– Vi kan lese om tusenvis av feilbygde
svinger på veinettet i Sverige, og
tilsvarende på Østlandet. Mine egne
erfaringer tyder på at tilstanden ikke er
særlig bedre ellers i landet. Det dreier
seg om svinger som krever «en innsats»
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med rattet for å holde bilen på vegen.
Samme utfordringer gjelder dersom
bilhjulene havner utenfor asfaltkanten
eller du støter på store huller i
kjørebanen. Også ved glatt føre, høy
fart og på grusveier, kan riktig rattgrep
gjøre at katastrofen unngås med en rask
unnamanøver.
Olsen vil ikke legge seg bort i diskusjonen om rattgrepet skal være «ti på
to», «kvart på tre» eller kanskje «tjue på
fire», som noen rattkonstruksjoner ofte
innbyr til. Den diskusjonen mener han at
journalister, trafikklærere og «sportskjørere» får ta seg av.
– Det interessante er å se på varianter av
rattgrep som følge av at bilene er blitt
så mye lettere «å ratte» på grunn servo
og andre tekniske hjelpefunksjoner. I
«gamle dager» måtte en holde skikkelig
i rattet om en ville holde seg på vegen.
Det var viktig at en kunne «skyve og
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dra» med godt og riktig grep om rattet
i kritiske situasjoner, minnes Olsen, og
legger til:
Mange slags grep
– Nå «straffes» man ikke lenger like
spontant for «enhåndsgrep», «to- eller
firefingergrep», «enhånds klokka 12»,
«to hender på samme side-grep» eller
«flathåndsgrep». På riktig doserte veger
uten utfordringer går det jo greit med
disse grepene, men problemet oppstår
når det kreves en viss innsats for å holde
bilen på veien, eller når det kreves en
rask reaksjon i en feilbygd kurve eller
ved kjøring utenfor asfaltkanten.
– Feil rattgrep kan føre til at du mister
fullstendig kontroll på bilen, og den
finner sin egen vei i forhold til feil
doseringen eller terrenget. Dessuten vil
i alle fall reaksjonstiden og muligheten
for feil- eller overreaksjon øke, om en i

Norske veier byr på glatt føre og svingete veier. Da
bør rattgrepet være korrekt.

Leif N. Olsen.

Fagkonsulent Øyvind Årbogen i ATL.

ety forskjellen på liv og død
det hele tatt rekker å reagere. I kritiske
situasjoner er det nettopp dette som er
avgjørende. Derfor er det svært sannsynlig at mange alvorlige ulykker, også
dødsulykker, kunne vært unngått om
føreren hadde praktisert rattgrepet som
ble innlært under opplæringen, og ikke
det «snille biler og veger» frister til. Det
er all grunn til å tro at «rattgrepsentusiastene» har rett – feil rattgrep er årsak
eller medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker, sier Olsen engasjert, og
får full støtte fra dem som er ansvarlige
for føreropplæringen av ferske norske
bilførere.
Støtter Olsen
Ifølge fagkonsulent Øyvind Årbogen i
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
(ATL) kan plasseringen av hendene i
noen tilfeller være forskjellen på en vellykket unnamanøver eller et sammenstøt
med tragisk utfall.

– Vi er helt enige med Olsen i denne
saken. Sikkerheten henger sammen
med alle detaljene til sammen, og det
er ingen tvil om at riktig rattgrep har
stor betydning for sikkerheten i en
del situasjoner. Dersom du må bruke
et sekund ekstra på å flytte hendene,
kan det være akkurat det som gjør at
kollisjonen eller utforkjøringen ikke er
til å unngå. Dette er noe vi legger stor
vekt på i undervisningen, og rattgrep
er et tema i alle faser av opplæringen,
forklarer Årbogen, som selv har 26 års
erfaring med trafikkundervisning.
– Hvor hendene bør sitte avhenger selvsagt av kjøresituasjonen, men i utgangspunktet sier vi at den beste plasseringen
er et sted mellom «klokken ti og to»
og «klokken åtte og fire». Poenget er
å unngå at du må flytte hendene eller
skifte grep for å kunne svinge tilstrekkelig.

– Vi forklarer også at du med
yttersvinghånden skal «presse» rattet
fra deg i stedet for å «dra» i rattet.
Er du på vei mot en kraftig sving, bør
yttersvinghånden flyttes litt ned slik at
du kan få en større svingradius uten å
måtte skifte grep, sier Årbogen, og viser
til at alt handler om å spare tideler og
hundredeler.
Lær av bilsportutøverne
– Det er ikke tilfeldig at bilsportutøverne
bruker uendelig med tid på å trene på
disse detaljene. Riktig nok kjører de i
helt andre hastigheter enn resten av oss,
men prinsippene er likevel de samme.
Du skal som fører være forberedt på alt
som kan skje langs veien, og tiden det
tar å svinge bilen på korrekt måte, kan
altså være den store forskjellen på liv og
død.
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Nå tynnes det i
Politikerne presser på. Samtidig dropper
stadig flere bilmerker dieselmotoren.
Av Knut Skogstad

De siste årene har det
norske bilmarkedet gjennomgått store endringer. Vi
skal ikke veldig mange år tilbake
i tid før dieselbilene sto for nesten
80 prosent av nybilsalget her til lands.
Så begynte dieselbilene å rygge – og
elbilene kjørte inn.
I 2020 endte dieselandelen på under ni
prosent, samtidig var over 50 prosent av
alle solgte nybiler en elbil. Dette gjelder
altså
Norge, som er i en
særstilling på
grunn av det

18
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høye elbilsalget vårt. Men over hele
Europa taper dieselbilene nå salg, og
går en usikker fremtid i møte.
Politikerskapt
Hva skyldes så dette? Forklaringen er
sammensatt, men i hovedsak er utviklingen politikerskapt. I Norge fikk dieselforbudet i Oslo enorm oppmerksomhet,
selv om det så langt bare har vært snakk
om én dag. Budskapet har vært klart:
Dieselmotoren forurenser lokalt, og bør
særlig ut av storbyene. Samtidig har
elbilene fått en rekke subsidier og lettelser. Målet hos politikerne er at vi kun

skal kjøpe nullutslippsbiler fra 2025 her
til lands.
Ble tatt i juks
I EU har stadig strengere utslippskrav
til bilprodusentene ført til at det er blitt
svært dyrt å utvikle nye dieselmotorer.
Teknologien er komplisert og kostbar.
Her har også Volkswagens dieselgateskandale vært et bakteppe. Bilgiganten
ble tatt for å jukse, helt bevisst. Det har
ført til langt tøffere styring fra politikerne enn tidligere.
Samtidig som dette skjer, velger stadig

Volkswagen-konsernet ble tatt med buksene nede da det ble avslørt
massivt juks med utslippene fra deres dieselbiler. Nå svarer de med en
gigantisk satsning på elbiler, ID.3 er en av de første modellene ut her.

i dieselrekkene
flere bilprodusenter å omstille seg. De
dropper dieselmotoren.

Volkswagen er i full gang med det som
er deres største satsning noensinne: De
bygger opp en helt ny modellrekke av
nye elbiler, mens tradisjonelle fossilbiler
fases ut.
For kort tid siden erklærte bilgiganten
Ford at de i 2030 forventer å kun selge
helelektriske personbiler i Europa, det
blir altså slutt på både bensin- og diesel
biler.
Europa blir spydspissen
Det er flere år siden Volvo erklærte at de
ikke ville utvikle noen nye dieselmotorer.
Nå tar de dette et langt steg videre.
Siste nytt fra Volvo er at de planlegger
å bli et rent elbilmerke innen 2030.
Fram til det vil Volvo gradvis fase ut alle
biler med forbrenningsmotor, inkludert
hybridbilene som har gått sin seiersgang
i Norge de siste årene.
I tillegg har en rekke andre bilmerker fa-

set ut dieselvarianter av modellene sine,
uten å gjøre noe spesielt stort nummer
ut av det.

I bilbransjen tror mange nå at vi de
neste tiårene vil se større forskjeller på
hva som selges hvor i verden. Europa
blir spydspissen for elbiler, mens andre
store markeder fortsatt vil satse på
fossile drivstoff. To usikkerhetsfaktorer
her er kjempemarkedene Kina og USA.
Her vil mye avhenge av hva politikerne
gjør, eller ikke gjør. Et elektrisk skifte kan
komme her også, hvis det er tilstrekkelig
ønsket fra politisk hold.
Hva med bruktbilene?
Er det så helt over og ut for dieselbilene
i Norge? Brooms bilekspert Benny
Christensen følger utviklingen tett. Han
tror det vil skje mye de neste par-tre
årene:
– Min teori er at diesel vil være med oss
i flere år fremover, men at vi snakker mer
og mer nisje. Mest nærliggende da biler
som trenger å trekke tungt, også for de

som trenger svært god rekkevidde og
ikke vil være avhengig av ladestasjoner.
Det vil komme elektriske alternativer
her også, men det er vanskelig å si hvor
fort det vil skje. Den store usikkerhetsfaktoren er hva politikerne gjør. Blir det
veldig mye dyrere å kjøpe dieselbiler
– og mer komplisert å få brukt dem: Da
kan skiftet gå enda raskere enn vi har
sett de siste årene.
– Hva med diesel i bruktmarkedet?
– Det blir litt det samme her. Politikerne
kan gjøre det så dyrt å eie og kjøre en
dieselbil, at biltypen rett og slett blir
ukurant for mange. Men samtidig vil det
overraske meg om det skjer. Det er ikke
god miljøpolitikk å vrake biler som kan
leve og fungere i mange år til. Derfor
tror jeg dieselbilene vil ha sin plass i
bruktmarkedet og i bilparken i mange
år fremover. Vi vil sannsynligvis se større
geografiske forskjeller her. Færre dieselbiler i byene, flere ut til mer grisgrendte
strøk, avslutter bileksperten.
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Navn: Finn Harald Amundsen
Yrke: Pensjonist (tidl forsker, Transportøkonomisk Institutt, SVV og Vegdirektoratet)
Alder: 75 år
Familie: Gift og tre døtre
Bosted: Høvik i Bærum
Bil: Toyota hybrid CHR

Han er en av grunnene
til at dødstallene synker
Finn Harald Amundsen (75) har vært en viktig bidragsyter
for å intensivere innsatsen med å redde liv i trafikken.
Av Silje Bjørnstad

I år er det 20 år siden Stortinget vedtok
Nullvisjonen, en visjon om ingen drepte
eller hardt skadde i veitrafikken. De
siste 20 årene er 6.000 personer reddet
fra død eller alvorlig skade i trafikken.
Det kan vi takke Nullvisjonen for, og da
kan vi også samtidig takke Finn Harald
Amundsen – en av drivkreftene bak innføringen av nettopp Nullvisjonen.
Aktiv i arbeidet med trafikksikkerhet
Finn Harald Amundsen er utdannet sivilingeniør fra Michigan Technological University som bygnings- og trafikkingeniør.
Etter endt utdannelse arbeidet han 17
år som forsker og senere avdelingsleder ved Transportøkonomisk institutt
med trafikkteknikk og trafikksikkerhet,
og deretter 10 år som privat konsulent
innen de samme fagområdene.
I 1995 ble Finn Harald leder av trafikksikkerhetskontoret i Statens vegvesen
Vegdirektoratet, og arbeidet med Nullvisjonen startet like etterpå. 15. februar i
2001 vedtok Stortinget Nullvisjonen, og
i år er det 20 år siden Nullvisjonen kom
inn i Nasjonal transportplan 2002-2011.
– Da Eva Solvi og Sidsel Sandelien re-

20

turnerte fra trafikksikkerhetskonferanse
i Sverige hadde de med seg de nye tankene om en nullvisjon for trafikksikkerhetsarbeidet. De ville at vi skulle vurdere
om ikke vi også skulle jobbe etter disse
linjene, forteller Amundsen.
– Egentlig passet dette godt, ettersom
vi siden 1970-tallet hadde jobbet med å
redusere antall politirapporterte personskadeulykker, uten å vektlegge ulykkenes alvorlighetsgrad i særlig grad.
Fokus på tre typer ulykker
Med Nullvisjonen måtte de tenke på en
annen måte.
- Vår tilnærming baserte seg først og
fremst på å prioritere tre ulykkestyper. Vi fant raskt ut at dersom vi summerte antall drepte i møteulykker,
utforkjøringsulykker, og fotgjenger- eller
sykkelulykker, dekket vi 85 prosent av
dødsulykkene. Vi kunne derfor fokusere
på tiltak som dekket disse tre ulykkestypene. For å få til dette måtte vi ha
dybdekunnskap om ulykkene, og startet
derfor arbeidet med ulykkesanalysegruppe (UAG), forklarer Finn Harald.
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Han forteller at etableringen av Null
visjonen var avhengig av et bredt
samarbeid der alle parter deltok;
Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk,
helsevesenet og frivillige organisasjoner.
Utover dette skulle de øke trafikksikkerhetskompetansen blant ansatte i Statens
vegvesen og andre samarbeidspartnere.
– Et omfattende etterutdanningsopplegg ble derfor etablert. For å demonstrere at det var mulig å nærme seg en
nullvisjon, etablerte vi et eget prosjekt
i Lillehammer-området for å vise de
aktuelle tiltakene, sier trafikksikkerhetseksperten.
I tiden etter ble arbeidet drevet frem
gjennom en tiltaksplan for trafikksikkerhet som ble revidert hvert fjerde år,
og som inngikk som en del av Nasjonal
Transportplan.
Hva tenker du om arbeidet med Nullvisjonen som har vært de siste 20 årene,
og hva tenker du om Nullvisjonen
fremover?
– Etter litt tankevirksomhet i startfasen
tror jeg at vi alle som jobbet med prosjektet mente at det var en riktig måte å

Sentral da Nullvisjonen ble laget for 20 år siden
FINN HARALD AMUNDSEN var med på å
innføre den viktige Nullvisjonen her til lands.

bringe trafikksikkerhetsarbeidet videre
på. Tiltaksplanen var fra starten av ikke
hjemlet i noe lovverk. At alle etatsledere
underskrev planen, betydde nok at alle
parter la ekstra vekt på å følge den opp.
Det viste også evalueringene som ble
gjennomført jevnlig. At vi valgte samarbeidslinjen mener jeg var helt vesentlig
for den effekten som ble oppnådd. Alle
la vekt på å gjennomføre sine tiltak.
En god evaluering av tiltakenes effekt
borget også for at budsjettene ble godt
utnyttet.
Finn Harald mener at en klar forutsetning for at man har lykkes godt med
Nullvisjonen, er at trafikantene har vist
ansvar.
– De jevnlige fartsmålingene viser at
sakte, men sikkert så reduseres gjennomsnittsfarten. Problemet er en liten
gruppe førere som velger ikke å følge
lov- og regelverket, men heldigvis er
denne gruppen tross alt liten. For denne
gruppen hjelper det nok lite med kampanjer selv om budskapet er aldri så bra.
Her mener jeg det er politiets innsats
som er viktigst, sier han.

– Med 93 drepte i 2020 har vi kommet
langt mot Nullvisjonen, selv om det
fortsatt gjenstår noe. Utgangspunktet
for Nullvisjonen gjelder jo både drepte
og hardt skadde. I tiden fremover tror
jeg det blir viktig å fokusere på ulykker
med hardt skadde. UAG-arbeidet bør
kanskje vris mot å se nærmere på visse
ulykkestyper med mange hardt skadde,
fremfor å bruke alle ressursene på
dødsulykkene.
– Hva er de viktigste tiltakene som er
blitt gjort de siste årene, og hva blir
viktig i årene som kommer, med tanke
på trafikksikkerhet?
– De viktigste tiltakene vil nok fortsatt
være de vi har satset på så langt med
fokus på utbygging av sikre veger med
tilstrekkelig kapasitet. En annen forutsetning er at fartsnivået holdes på dagens nivå, eller helst senkes ytterligere
på veier som fortsatt ikke har ønsket
standard. I tillegg vil moderne biler ha
økt sikkerhet og være utstyrt med førerstøttesystemer som gir en tryggere bil.
Trives med pensjonistlivet
I 2015 mottok Finn Harald Trygg Trafikks

høyeste ærespris med Gullnålen for
sin formidable innsats og arbeid for
trafikksikkerhet og Nullvisjonen. I dag
nyter han livet som pensjonist, og mye
av tiden tilbringes utendørs i marka.
– Nå har jeg tid til to måneder på hytta
ved Lyngørfjorden hvert år, mens på
vinteren blir det skigåing og sykling på
barmark, forteller trafikksikkerhetsguruen.
Selv om 75-åringen nå ikke lenger jobber i Statens vegvesen, så følger han
fortsatt godt med på trafikksikkerheten
og arbeidet rundt dette.
– Jeg forsøker å engasjere meg litt i
trafikksikkerhetsarbeidet i Asker og
Bærum. Etter mange år i vegvesenet
må jeg tilstå at jeg fortsatt følger med
på eventuelle feil, mangelfull skilting og
lignende, og rapporterer inn dette til
kommunen. Og det gleder meg å se at
kommunen faktisk følger opp! sier Finn
Harald.
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Av Jøran Ledal

En enstemmig justiskomite har sørget for å skyte ned
regjeringens forslag om å legge ned Utrykningspolitiet
og overføre oppgavene til politidistriktene.
Flertallet i justiskomiteen, bestående av
Ap, Frp, Sp og SV, viser til at en rekke
organisasjoner og fagmiljøer har advart
mot forslaget. Tidligere UP-sjef Leif N.
Olsen og MA – Rusfri Trafikk har vært
kraftig engasjert i saken, og Motorføreren har i denne sammenhengen
publisert flere artikler om UPs rolle og
betydning for norsk trafikksikkerhet.
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen beskriver avgjørelsen som
en seier for fornuften, og mener saken
er et godt eksempel på at det gjennom
engasjement og faglig kompetanse
er mulig å påvirke utfallet av politiske
diskusjoner.
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– UP er foreslått nedlagt en rekke ganger tidligere. Hver gang har diskusjonen
endt med den samme konklusjonen:
Utrykningspolitiet spiller en viktig rolle i
trafikksikkerhetsarbeidet, og samfunnet
trenger denne spesialkompetansen for
å opprettholde lov og orden på veiene
våre. Nå må vi bare håpe at forslaget er
puttet i en låsbar skuff og at nøkkelen
blir kastet, sier Kristoffersen.
– Det var en åpning i meldingen for å
legge Utrykningspolitiet ned. Men det
vil ikke skje. Alle partiene i komiteen
er enige, og det er jeg glad for, uttalte
Lene Vågslid (Ap) til VG etter vedtaket.
Hun fikk medhold fra Høyres Peter

Frølich (H) som sa at også regjerings
partiene nå er enige om å gi UP ro og
fred. Også Senterpartiets Jan Bøhler
hev seg på etter vedtaket:
– UP gjør en avgjørende operativ innsats
på veiene landet rundt. Vi trenger dem
mer enn noensinne og vi vil satse på
UP i årene som kommer, sa Bøhler til
Politiforum.
UP-sjef Steven Hasseldal skrev på Twitter at nyheten gleder ham: – Svært
gledelig at en enstemmig justiskomité
slår fast at UP skal bestå. Det er bra for
trafikksikkerhetsarbeidet, hvor Norge
ligger helt i front.

Stortinget vedtok å fjerne helseattestene,

men ordningen gjelder inntil videre

Av Jøran Ledal

Et flertall på Stortinget
har vedtatt å fjerne kravet
om helseattest for førere
over 80 år, men ordningen
fortsetter inntil videre.
Det er statssekretær Ingelin Noresjø
(Krf) som opplyser at dagens regler
gjelder inntil helsedepartementet og
helsemyndighetene har funnet ut hvordan stortingsvedtaket skal gjennomføres. Ordlyden i stortingsvedtaket lyder
slik: «Stortinget ber regjeringen fjerne
kravet om obligatorisk, aldersbestemt
helseattest for eldre som grunnlag for
førerkort». Det var partiene SV, Ap og
Frp som dannet flertall i Stortinget.

Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med et forslag til løsning i løpet
av våren 2021.
Eldres helsetilstand og kjøreferdigheter er et sårt tema i mange familier, og
ifølge Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
i MA – Rusfri Trafikk er det viktig at
politikerne nå lager et system som gjør
at pårørende i fremtiden skal slippe
å «angi» sine egne foreldre, selv om
de kan utgjøre en fare for seg selv og
andre.
– Vi bør ha et obligatorisk system der
det offentlige fanger opp sviktende kjø-

referdigheter blant eldre. Den siste som
merker sviktende syn, hørsel og reaksjonsevne, er jo ofte den eldre selv. Uten
en obligatorisk testordning, vil ansvaret
komme til å hvile de pårørendes skuldre.
Slik bør det naturligvis ikke være, og
det er trist at politikerne ikke forstår at
de setter mange i en vanskelig situasjon
ved å fjerne de obligatoriske testene.
Det kan godt være at dagens tester ikke
er gode eller presise nok, men da bør
man i stedet bruke kreftene på å finne
ut hvordan de kan utformes bedre, sier
Kristoffersen.

Aldersgrensen for slike obligatoriske
helseattester er blitt hevet i flere omganger, men nå mener altså et flertall av
politikerne at høy alder ikke lenger skal
være et kriterium for nærmere helsesjekk. De vedtok også et tillegg, som
innebærer at eldre som allerede er blitt
fratatt førerkortet, skal kunne få en ny
vurdering av sine kognitive ferdigheter.
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EFFEKTIVT KONTROLLTILTAK: Automatisk
trafikkontroll (ATK) er blitt et viktig verktøy for
trygg trafikkavvikling. Men en sterk økning i
fotobokser langs norske veier, som tidligere er
blitt varslet, kan man foreløpig se langt etter.

For et år siden garanterte samferdselsminister Knut Arild
Hareide at det kommer flere fotobokser langs norske veier. I
dag er han langt mer forsiktig.

Knut Arild Hareide kan ikk
Av Carsten Lier

En av Fremskrittspartiets fanesaker
mens partiet satt i regjering, var å
fjerne fotobokser langs norske veier. Da
Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen, og KrFs Knut Arild Hareide overtok
ministerposten i Samferdselsdepartementet, var han tydelig på at Frp-politikken skulle reverseres og at det skulle
komme flere fotobokser.
– Denne typen virkemidler begrenser
dødsulykker og alvorlig skadde med
50 prosent, og da er dette et så godt
virkemiddel at vi er nødt til å bruke det,
sa Hareide til NRK. På direkte spørsmål
om det ville komme flere fotobokser,
svarte han ja.
Ingen stor økning
Når Motorføreren kontakter statsråden
ett år etter lovnadene, begrenser han
seg til å si at vi ikke vil se noen dramatisk økning i bruken av fotobokser.
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– Trafikksikkerhet er et felles ansvar,
og en trygg og sikker trafikkavvikling
er avhengig av god regeletterlevelse.
Automatisk trafikkontroll (ATK) er et
svært effektivt og viktig virkemiddel på
strekninger hvor høy fart er et trafikk
sikkerhetsproblem. Kriteriene for bruk
av ATK er strenge, og i seg selv begrensende. Jeg tror derfor ikke vi vil se noen
dramatisk økning i bruken. Likevel er
det viktig at Statens vegvesen får bruke
ATK som et virkemiddel der de vurderer
dette som det beste trafikksikkerhetstiltaket, sier samferdselsminister Knut
Arild Hareide til Motorføreren.
Statsråden vil heller ikke blande seg inn i
hvor fotoboksene skal plasseres.
– Samferdselsdepartementet har gitt
tilslutning til at Statens vegvesen, i
samråd med politiet, fastsetter reviderte retningslinjer for valg av steder
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og strekninger for ATK, og legger disse
til grunn for deres videre arbeid. I tråd
med de reviderte retningslinjene er
Statens vegvesen igjen gitt myndighet
til å fatte beslutninger om iverksetting
av streknings-ATK etter faglige vurderinger i henhold til kriteriene. Slike beslutninger må også fattes i samråd med
politiet, sier samferdselsminister Knut
Arild Hareide.
MA vil gi råd
MA - Rusfri Trafikk skulle gjerne sett at
statsråden hadde større ambisjoner,
men har tillit til at Statens vegvesen og
politiet innfører flere strekninger med
Automatisk trafikkontroll der ulykkesfrekvensen er høy.
– Vi vet at ATK, og særlig gjennomsnittsmålinger, er et svært effektivt virkemiddel for å få redusert hastigheten og
uvettig kjøring på veiene våre. Da er det

Dette er automatisk trafikkontroll (ATK)

√

I dag er det automatisk trafikkontroll (ATK) med strekningsmåling av
fart 31 steder i Norge.

√

Streknings-ATK er to fotobokser på
en strekning med én fartsgrense,
som kommuniserer med hverandre.

√

Gjennomsnittsfarten din blir målt
mellom de to fotoboksene ved
at avstanden deles på tiden du
bruker på å kjøre fra den ene til
den andre.

√

Du vil se at det blinker rødt i
boksene når du passerer, noe

snittsfarten har vært for høy og at
bildet må lagres.

som betyr at det er tatt bilde av
kjøretøyet.

√

√

Om du kjører for fort, vil det blinke
i et gult lys som er plassert 50 meter etter den andre fotoboksen. Da
blir bilde og opplysninger sendt til
Statens vegvesen, der det blir sjekket at det er samme kjøretøy det
er tatt bilde av i begge fotoboksene. Deretter sendes saken over
til politiet.
Bildene som blir tatt i fotoboks A
blir slettet med mindre fotoboks
B har gitt beskjed om at gjennom-

√

Bildene som blir tatt i fotoboks B
blir slettet umiddelbart for alle som
har kjørt lovlig på strekningen.

√

Alle bilder og data er krypterte og
kan bare åpnes med riktig krypteringsnøkkel, og ingen har mulighet
til å se bildene av kjøretøy som har
kjørt i lovlig hastighet.

KILDE: STATENS VEGVESEN

Det er mye bra å si om
fotobokser, men vi vil aller
helst ha flere politikontroller, sier UP-sjef Steven
Hasseldal.

ke love flere fotobokser
litt skuffende at samferdselsministeren
nå fremstår som mindre ambisiøs enn
han gjorde tidligere. Vi skulle ønske at
han var tydeligere, ikke minst for å gi
politisk ryggdekning til Statens Vegvesen som altså skal gjennomføre disse
tiltakene som enkelte steder dessverre
kan oppfattes som upopulære, sier
generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk.
Reduserer ulykker
Transportøkonomisk Institutts gjennomgang av dødsulykker i perioden
2008-2014 viste at fartsulykker utgjorde
55 prosent av alle dødsulykker hvor
bilførere i alderen 18-24 år var involvert.
Ulykker med ekstremfart, godt over
fartsgrensen, utgjorde 30 prosent av alle
dødsulykkene og 54 prosent av fartsulykkene.
Forsker Rune Elvik ved Transportøko-

nomisk Institutt har konkludert med at
politiets fartskontroller, enten manuelle
fartskontroller eller automatisk trafikkontroll (ATK/fotobokser) er mest effektivt.
Studien som ble utført i perioden 2004 –
2014, viste at økt sannsynlighet for å bli
oppdaget har mer å si for antall fartsovertredelser enn økte bøtesatser. Studien slo fast at antall fartsovertredelser
faller med 3,3 prosent dersom risikoen
for å bli oppdaget (flere kontroller) øker
med 10 %. En tilsvarende økning av
bøtesatsene fører til kun 0,8 prosent
færre fartsoverskridelser.
Færre kjører fort
I 2020 sørget fotoboksene for at politiet kunne skrive ut 62.148 forenklede
forelegg på grunn av fartsovertredelser.
Det er en betydelig nedgang fra 2019.
Da ble det skrevet ut 71.079 forenklede
forelegg. 519 personer fikk førerkortet

inndratt, mot 723 året før. Samtidig var
driftstimene i fotoboksene flere i 2020
enn i 2019.
- Det er flere årsaker til nedgangen.
Noe skyldes Covid-19 og færre saks
behandlere, noe skyldes færre saker fra
Statens vegvesen, og så må altså boksene stå på lengre for å generere like
mange saker. Årsaken er at stadig flere
følger fartsgrensene, sier UP-sjef Steven
Hasseldal.
UP-sjefen har mye bra å si om foto
boksene, men hvis han får bestemme er
det ikke flere av dem som står øverst på
ønskelisten:
- Jeg ønsker meg heller flere politikontroller fremfor flere fotobokser.
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Denne Mercedesen ble
produsert mellom 1976
og 1986. I dag har den for
lengst blitt en klassiker.

Tidlig ute med viktig sikkerhetsutstyr, og så holdbar at
den måtte skytes hvis du skulle bli kvitt den.

Mercedesen som mange m
Det er fortsatt mange som mener at
123-serien kvalitetsmessig er den beste
modellserien Mercedes noensinne har
produsert. Det går gjetord den dag i
dag om hvilke kjørelengder enkelte av
disse bilene presterte, mer eller mindre
uten påkost utover vanlig service.

Det var også denne modellen som for
alvor festet grepet på taxi-markedet
for Mercedes, og rart var ikke det. Jeg
husker en gang jeg tok taxi – det var
for øvrig en 240-diesel – fra flyplassen
på Sola til Stavanger sentrum, tidlig på
1980-tallet. Bilen var kjempefin innvendig, så jeg spurte om sjåføren hadde fått
ny bil?
– Ny, nei, var svaret.
– Den er snart tre år, har gått 268.000
kilometer og skal straks byttes inn,
fortalte han.
Der tok jeg altså grundig feil, mest
takket være den suverene langtidskva-
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liteten disse bilene hadde. Det var flere
årsaker til dette, selvfølgelig, og disse
ble reflektert i den høye prisen. Alt i
bilen var utviklet og bygget for å holde
lenge, og materialvalgene var gjennomført førsteklasses. Derfor var det ikke
alltid så lett å gjette hvor gammel en
123-bil egentlig var.

Dette var den flotteste bilen jeg hadde
eid til da, så jeg nøt hver eneste kilo
meter bak rattet. Ytelsene var rett nok
ikke av de mest imponerende. Med 109
hk og en ganske stor og tung bil, ble
den ikke akkurat noen lyskryss-vinner,
men det var plutselig ikke så viktig lenger, oppdaget jeg.

Den flotteste bilen jeg hadde eid

Satte kursen mot Trøndelag

Det mekaniske holdt samme høye
standard, og det er vel ingen tilfeldighet
at en anleggsentreprenør jeg snakket
med på den tiden var klar i sin tale etter
mange år som 123-eier.

Tidlig på 1980-tallet ble det for alvor
fart i styling-markedet, og den ene bilen
etter den andre dukket opp med skjørt
og spoilere både her og der. Noe så bra
ut, men veldig mye var iøynefallende
«pålimt» og harmonerte bare sånn passe
med bilen ellers.

– Skal du bli kvitt en slik bil, må du skyte
den!
Jeg rakk å ha en slik bil selv. Det var en
demo-kjørt burgunderrød 200E, som var
innstegsmodellen med bensinmotor. Da
jeg fikk den utpå høsten 1982 var den
kjørt drøyt 14.000 kilometer, og luktet
fortsatt ny bil lang vei.
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Så skjedde det at jeg fikk tilbud om å
montere diverse glassfiber på min 200E
også, og da ville jo ikke jeg være dårligere enn andre. Det kunne jo være greit
å pynte litt ekstra på et karosseri som
ellers kunne se litt «satt» ut, tenkte jeg.
Dermed ble det ja til en massiv spoiler

Biljournalist i over 50 år
Frank Williksen har jobbet som biljournalist i over 50 år
og har testet et stort antall biler i inn- og utland. Noen
biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med Motorførerens lesere. Denne gang handler
det om en 1982-modell Mercedes-Benz 200E fra den
legendariske 123-serien.

Et av datidens aller mest komfortable
bakseter. Materialkvaliteten var svært god,
denne bilen kunne virke som ny, selv etter
flere år på veien.

Varseltrekant på undersiden av bagasjeromlokket. Mercedes hadde tidlig fokus
på sikkerhet. Denne bilen var også svært
tidlig ute med ABS-bremser og airbag.

Stor og luksuriøs – og til og med takluke!
Dette var en grom bil i sin tid.

mente var verdens beste bil
i fronten og litt mindre massive skjørt
langs dørstokkene.

Jo, det så slett ikke så verst ut, husker
jeg at jeg tenkte da jeg hentet bilen. Og
en faktura på nærmere 10.000 blanke
kroner! Gleden skulle grunnstøte ganske
raskt. Allerede dagen etter, for å være
nøyaktig. Med en seksåring i barnesete
bak, satte jeg kurs for en liten høstferie
på hjemlige trakter i Trøndelag.
Glassfiberen sprutet
Det innebar opp til venstre fra Ringveien
i Sinsenkrysset, en rundkjøring mange
ennå ikke helt hadde fått taket på. Sånn
som hun som i stedet for å følge den
ytre filen videre rett frem, plutselig fant
ut at hun skulle til Gjøvik likevel – skar
hardt til venstre og torpederte frontskjørtet på Mercedesen så glassfiberen
sprutet!
Å si at hun var lei seg, er ikke en gang
forbokstaven. Å si at jeg var lei meg,

var heller ingen overdrivelse, men det
endte med skademelding utfylt i fred
og fordragelighet, og etter omstendighetene god stemning... Så kunne turen
fortsette.

1980, og kollisjonspute for føreren var å
få fra 1982 som første modell i klassen.
Det var litt av en nyvinning!

Mercedes-Benz 123-serie ble produsert
fra 1976 til 1986, så min 1982-modell var
et virkelig gjennomprøvd og gjennomarbeidet produkt. Mange års utvikling
og detaljforbedringer hadde skapt en bil
som fremsto som veldig komplett. Dette
gjenspeilet seg også i bruktbilpriser som
var helt unike gjennom hele modellens
levetid. Hele 2,7 millioner 123-biler rakk
Daimler å produsere før arvtakeren –
124-serien – overtok.
En pose med penger

Stor var bilen også – 4,73 m lang, 1,79
m bred og 1,44 m høy. Akselavstanden
var 2,80 m. Med en bensintank på 65
liter, ble det alltid en tankstopp på strekningen fra Slemmestad til Levanger – og
på returen.
Jeg hadde min 200E i drøyt to år. Da
fikk jeg det berømte tilbudet man ikke
kan si nei takk til – og min tidligere
kollega Petter troppet opp på kontoret
med en bærepose(!) med kontanter,
120.000 kroner, om jeg ikke husker feil.
Jeg fikk bæreposen, han fikk bilen – og
begge var strålende fornøyde!

I det segmentet som i dag heter EKlasse for Mercedes, var 123-serien
først ute med stasjonsvogn (i 1977), og
utvalget av modeller og motorer var
stort. Cruisekontroll og ABS-bremser
kunne bilen leveres med allerede fra
M OT ORF ØR E R E N | 2 | 2 0 2 1
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BILTEST

Sju seter og mange smarte interiørløsninger gjør Explorer til en svært habil
familiebil.

Ladbare hybrider selger svært godt i
Norge nå. Ford Explorer er en av de
største, også en av de sterkeste.

Over 5 meter SUV, med svært kraftig
motorisering. Det ville vært ganske
uselgelig i Norge, hadde det ikke vært
for den ladbare hybrid-drivlinjen.

Her får du stor amerikansk
SUV – med avgiftsrabatt!
Ford Explorer ville vært omtrent uselgelig i
Norge, om det ikke var for én ting…
Av Knut Skogstad

Markedet for digre amerikanske SUV-er
har aldri vært stort i Norge. Men en del
eksemplarer har likevel funnet veien til
landet gjennom årene. Som regel da
gjennom ulike smutthull i avgiftssystemet. Ett av dem var å øke totalvekten
slik at de kunne registreres som lastebil.
Men den muligheten er nå borte.
I fjor kom Ford Explorer til Norge. Og at
det allerede ruller flere hundre eksemplarer av denne bilen på norske veier,
skyldes én ting: At den er ladbar hybrid,
og dermed kommer svært gunstig
gjennom det norske avgiftssystemet. I
praksis en «rabatt» på flere hundre tusen
kroner.
Her snakker vi fem meter SUV, akkurat
som amerikanere liker dem. Explorer
har plass til sju, den har firehjulstrekk og
egne kjøreprogrammer for offroadkjøring. Ford gjør det enkelt for kundene:
Her er det to utgaver å velge mellom.
ST koster 897.900 kroner. Platinium
914.900 kroner. Begge er det vi kan
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kalle ferdig utstyrt.

Kjøreegenskaper/motor
Du trenger ikke kjøre veldig langt for å
merke at Explorer skiller seg fra de tyske
premiumkonkurrentene ute på veien.
Den er rett og slett litt mer grovbygget. Understellet er ikke like påkostet,
og det merkes over skarpe ujevnheter.
Komforten er likevel høy, understreket
av god støydemping.
Drivlinjen kombinerer en tre-liters V6
bensinmotor med en 100-hesters elektrisk motor. Dette gir en totaleffekt på
457 hk og voldsomme 825 Nm. Det gir
imponerende kraftoverskudd, samtidig
som bilen er rask.
Den offisielle rekkevidden på strøm er
på 42 kilometer. Vår test i normal landeveiskjøring (temperaturer mellom 5 og
10 plussgrader) tilsier at det er optimistisk, men mulig hvis du virkelig konsentrerer deg om sparekjøring. Hvis ikke
er et sted mellom 30 og 35 kilometer

MOTORFØR E R E N | 2 | 2021

mer realistisk. V6-motoren bruker ikke
overraskende en del bensin, vi ligger på
i overkant av 0,80 liter/mil på landeveiskjøring, når batteripakken er tom.

Plass og praktiske løsninger

Her er Explorer på hjemmebane. Vi
snakker fem separate bakseter, der de
to bakerste egner seg best for unger.
Plassen er god her også, men ettersom
setene er lavt montert, får voksne en litt
spesiell sittestilling.
Explorer har hele 12 (!) koppholdere,
i tillegg til flaskeholdere og andre
praktiske smårom. Slike ting tuller ikke
amerikanerne med. Du har litt bagasjeplass også med alle sju setene i bruk,
nærmere bestemt 330 liter. Det vokser
til 2.274 liter hvis du feller ned alle
baksetene. På de to bakerste gjør du for
øvrig dette elektrisk.

Sikkerhet og sikkerhetsutstyr

Hvis noen var usikre på kollisjonssik-

BILTEST

FAKTA OM FORD EXPLORER 3.0 PHEV
Modell: 3,O PHEV ST-Line automat

0-100 km/t: 6 sek.

Bakkeklaring: 21 cm

Motor: 3-liter V6 bensin + elmotor

Toppfart: 230 km/t

Vekt: 2.466 kg

Systemeffekt: 457 hk / 825 Nm

Forbruk: 0,31 l/mil

Hengervekt: 2.500 kg

Batteripakke: 13,6 kWt

Bagasjerom: 330- 2.274 liter

Pris: 897.900 kroner

Elektrisk rekkevidde: 42 km

Lengde 505/ bredde 199/ høyde 178

Ford Explorer 3.0 PHEV:

kerheten til Explorer, ble de beroliget
da den i fjor var gjennom testene hos
krasjtestinstituttet Euro NCAP. Her ble
det fem stjerner og toppscore.
Ford har brukt ultrasterkt stål i flere
deler av konstruksjonen. Bilen er svært
stiv, og fikk blant annet høyest mulig
poengsum i sidekollisjonstesten.
Her er det også mange sikkerhetssystemer. Blant dem antikollisjonssystem med
fotgjenger- og syklistoppdagelse, trafikkskilt-gjenkjenning (med hastighetsjustering) og automatisk filsentrering.
Explorer har også system for automatisk
nedbremsing ved rygging. Systemet
iverksettes dersom det oppdager et
objekt ved rygging som er høyere enn
28 cm og bredere enn 7,5 cm. Bremsene
slår inn automatisk dersom kjøretøyet

beveger seg mellom 1,5 km/t og 12
km/t, og holder bilen i 1,5 sekund, før
føreren får ta over.

Design
Explorer skiller seg ut i det norske
trafikkbildet. Bilen er svær, og Ford-
designerne har ikke gjort noen forsøk
på å dempe dimensjonene, tvert imot.
Særlig fronten gir et massivt inntrykk,
hekken er mer anonym.
Innvendig merkes det at dette ikke er
ment å skulle være noen premiumbil.
Interiøret er praktisk og oversiktlig, men
det er langt mindre eksklusivt enn på
tyske SUV-er i denne prisklassen.

Konklusjon

Ford Explorer kommer på mange måter

med noe nytt til den norske bilparken.
Her får du solid kraftoverskudd, et hav
av plass og også muligheten til å kjøre
på strøm over kortere avstander. Som
alltid med ladbare hybrider: Ditt eget
kjøremønster har mye å si for hvor bra
du får utnyttet dette. Har du mye småkjøring og er flink til å lade, kan det bli
lenge mellom hvert besøk på bensin
stasjonen. Har du derimot mest lang
kjøring, blir regnestykket et annet.
Rundt 900.000 kroner kan nok isolert
sett høres mye ut for en bil fra Ford.
Men da må du også ta i betraktning at
Explorer er komplett utstyrt. Skal du
spekke opp en bil fra et av premiummerkene tilsvarende, ender du nok fort
200.000 kroner over Explorer i pris,
kanskje også mer.
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TEST KUNNSKAPENE DINE ME
GEOGRAFI

1.
2.
3.
4.

I hvilket fylke ligger Reine i Lofoten?

5.

Hva heter Afrikas høyeste fjell, hvilket land ligger det i, og hvor høyt
er det?

1.

Hva heter hovedstaden i Latvia?
Hvor høy er Gaustatoppen?

2.

I hvilken verdensdel ligger landet
Bhutan?

3.
4.
5.

8.

Norge vant håndball-EM for damer i
2019. Hvem slo vi i finalen?

Hva heter det populære norske radioprogrammet som er en geografisk skattejakt som går på NRK P1 i
påsken?
Hvilken sjokolade er det man spiser
mest av i påsken?
Hvilke to dyr er assosiert med
påske?
Hvilken boksjanger er det som er
populær under påsken?

Hva er et korstroll?

3.
4.

Hva heter skogen Ole Brumm bor i?

Hva er Nord-Europas største rovfugl?
I hvilken verdensdel finner du flodsvinet?
Hva er normal levetid for en afrikansk savanne-elefant?

Hva kalles langfredag på engelsk?

Hvor mange meter fra et veikryss
har du lov til å parkere?
Er det lov å stanse bilen på fortau?

1.
2.
3.
4.
5.

Hvem regnes som påskebudskapets
mest sentrale kvinne?
Hvilken kalender ble innført i Norge
i 1700?
Når og hvor ble hjulet oppfunnet?
Når og hvor ble Norges første jernbane bygget og tatt i bruk?
Hvilket kallenavn er den eneveldige
franske kongen, Ludvig 14., kanskje
best kjent som?

Hva skjedde på Palmesøndag?
Hvilket år begynte Freia å produsere Kvikk Lunsj?
Hva er fjellvettregel nr 3?

1. Påskelabyrinten 2. Kvikk Lunsj 3.
Kyllinger og lam 4. Påskekrim 5. Good
Friday 6. Jesu inntog i Jerusalem 7. 1937
8. Ta hensyn til vær – og skredvarsel

1. En sjøstjerne 2. Havørn 3.
Hundremeterskogen 4. I Sør-Amerika 5.
Mellom 60 og 70 år

1. Nordland 2. Riga 3. 1883 m.o.h.
4. Asia 5. Kilimanjaro, Tanzania, 5895
m.o.h.

1. Sturla Holm Lægreid 2. Norge nr 1,
Russland nr 2, Finland nr 3 3. Spania 4.
Arsenal 5. Frankrike

Svar Sport

Svar Lett påskeblanding
Svar Geografi
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Svar Dyreriket
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Når regnes syklister som gående?

HISTORIE

1.
2.

5.

6.

Kan to barn sikres i samme bilbelte?

Svar Trafikksikkerhet

5.
6.
7.

Hvilket lag vant den engelske FAcupen i 2020?

Når ble Nullvisjon innført i Norge?

1. Hvis noen kjører forbi deg, skal du
legge deg så langt inn til høyre som
mulig og ikke øke farten. 2. 15 februar
2001 3. Nei, det er ikke tillatt 4. Når de
leier sykkelen 5. Fem meter 6. All stans
på fortau er forbudt, også for av- og
pålessing og av- og påstigning

4.

Norge tapte kvartfinalen i håndballVM for menn 2021. Hvem slo
Norge?

2.
3.
4.
5.

Hvordan skal du opptre om du blir
forbikjørt på en veistrekning?

Svar Historie

3.

Hvem vant gull, sølv og bronse på
4x5 km damer i ski-VM i 2021?

1.

1. Maria Magdalena 2. Den
gregorianske 3. I Mesopotamia
(nåværende Irak), rundt 4000 år f.Kr. 4.
1854, Kristiania – Eidsvoll 5. Solkongen

2.

Hvem vant 20 km normalprogram i
VM i skiskyting i 2021?

DYRERIKET

LETT PÅSKEBLANDING

1.

TRAFIKKSIKKERHET

SPORT

ED VÅR STORE PÅSKE-QUIZ!
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Motorførerens
UNDERHOLDNING

4.
5.

I hvilket år vant Alexander Rybak
Eurovision Song Contest med låten
«Fairytale»?

Hva heter suksess-serien på Netflix
om det britiske kongehuset?

NORSK POLITIKK

1.
2.
3.
4.
5.

PÅSKENØTTER

Fra hvilken by kommer artisten
Sigrid, som har gitt ut albumet
«Sucker punch»?

BILER

PÅSKEKRIM

Hvem sa «det er typisk norsk å være
god» i en tale i 1992?
Hva het Senterpartiet frem til navnebyttet i 1959?
«Å bære staur» er en metafor på å
skulle holde sammen noe som lett
vil sprike, og ble brukt av Per Borten i 1971. Men hva siktet han til?

1.
2.
3.

Hvilket år ble folketrygden innført?
Hvor mange representanter sitter
på Stortinget?

4.
5.

Hva er en «Narcissus pseudonarcissus»?
Torolf Elster har skrevet mange
gode krimbøker. Hvilken lederstilling innehadde han i perioden 1972
– 1981?
Krimklassikeren «Jernvognen» fra
1909 ble utgitt under psevdonymet
Stein Riverton. Hva var forfatterens
egentlige navn?

1.
2.
3.
4.
5.

Hvilket bilmerke har «Model X» i sitt
sortiment?
Hvilket land kommer bilmerket
Dacia fra?
Hva er det tyske ordet for bil?
Hva er verdens mest solgte bil?
Når kom den første elektriske bilen?

Hva heter den mest kjente figuren
fra bøkene til Unni Lindell?
Hvem skapte den britiske krimkarakteren Adam Dalgliesh, en
gjenganger i påskekrimmene på
90-tallet?

1. En blomst i narsissfamilien med gul,
trompetformet blomsterkrone. Også
kalt påskelilje. 2. Kringkastingssjef 3.
Sven Elvestad 4. Mordetterforsker Cato
Isaksen 5. P D James

Svar Påskekrim

3.

Hvilken japansk kunstner var John
Lennon gift med?

Svar Biler

2.

Hvilken programserie på NRK ble
Odd Grythe (1918– 1995) mest
kjent for?

1. Tesla 2. Romania 3. Auto 4. Toyota
Corolla 5. 1881

1.
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1. Gro Harlem Brundtland 2. Bondepartiet 3. Jobben som statsminister for en
koalisjonsregjering 4. 1966 5. 169

Svar Norsk politikk

1. «Husker du?» 2. Yoko Ono 3. 2009 4.
Ålesund 5. The Crown

Svar Underholdning

2497 personer bøtelagt for mobilbruk i januar og februar
2497 personer ble i løpet
av de to første månedene
bøtelagt for mobilbruk i trafikken. Sammenlignet med
samme tid i fjor, er den en
reduksjon på 16 prosent.

– Det kan jo virke som de nye
reglene har hatt effekt. Vi krysser
fingrene for at reduksjonen fortsetter i månedene fremover, kommenterer rådgiveren.
De yngste er ikke verst
De ferskeste førerne får ofte kritikk
for sin trafikale adferd. Men tallene
viser at det er de litt mer drevne
bilistene som er verst.

Øst politidistrikt bøtela flest personer
for mobilbruk.

Selv om tallet er redusert med 16
prosent, er Norges eneste trafikk
sikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung
i Trafikken, ikke fornøyd.
– Det er gledelig at bilistene i større
grad legger bort mobilen mens de
kjører, likevel er nærmere 2500 personer bøtelagt for mobilbruk. Kjører du
i 80 km/t og ser bort fra veien i fem
sekunder, har du kjørt 110 meter. Det
tilsvarer nesten lengden på en fotballbane, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik
Pettersen Sunde, og legger til:
– På de 110 meterne kan du i verste fall
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ha kjørt på en person eller bilen foran
deg. Tenk på hvilke konsekvenser det
kan få. Jeg forstår ikke at noen vil utsette andre eller seg selv for en slik fare.
Uoppmerksomhet er en medvirkende
faktor i omtrent hver tredje dødsulykke
og mobilbruk er en del av problemstillingen.
Fra og med 2021 økte satsene for bruk
av mobil i trafikken. Nå får du 5000
kroner i bot og hele tre prikker på fører
kortet dersom du blir tatt på fersken.
I fjor var boten på 1700 kroner og en
prikk.
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Tallene viser at hele 843 personer
i aldersgruppen 30 – 40 ble bøtelagt,
mens 589 personer i aldersgruppen 18 –
29 måtte punge ut.
– Onde tunger mener de yngste er verst
i trafikken. Legger vi disse tallene til
grunn, er det jo de mer erfarne førerne
som har en del å jobbe med. Uavhengig
av hvem som er verst håper vi bilistene
legger mobilen i lomma mens de er på
veien. Vi har ingen å miste, avslutter
Sunde.

Vidvei
Eiendom AS
Skareveien 100
3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Aurland
Bil og Maskin AS
Onstadvegen 5
5745 AURLAND
Tlf. 57 63 35 10

Høgskolevegen 1
7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Tømra
Bilverksted AS

Melhusvegen 432
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Holte Industri a.s

MixGo`bitenKiosk

Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Håtvetvegen 13
3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

Tlf. 32 78 36 00

Star Bildeler
Stig Myrmo

Tordenskjolds gate 48
8656 MOSJØEN
Tlf. 997 91 704

Austsidevegen 72
3539 FLÅ
Tlf. 32 05 38 10

Ørland Bil AS
- Toyota

Håndverkerveien 4 B
9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Geithusveien 69
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 77 99

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Søndre Brevik Gård AS
Brevik Kattepensjonat

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Brevikveien 228
1555 SON
Tlf. 920 83 469

Taxi Sør AS

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Kongegata 22
Tlf. 33 13 16 20
www.karmalarvik.no

Nyhus
Transport AS
Roaveien 6
3534 SOKNA
Tlf. 414 56 705

Tordenskiolds gate 26
Tlf. 32 88 88 90

Smedstadgrenda
2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

Sørlandets
Bilsenter A/S

Kanalgata 3, 3263 LARVIK

Tlf. 478 09 060

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Innherredsvegen 63 B, 7503 STJØRDAL
Tlf. 909 52 222 - www.bjorgs.no

Kanalv. 3, 5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00 - minde.audi.no

Kviteseid
Motorservice AS

Henning Ullestad
Transport

Mostad Bil AS

Din Bilhjelp

Dalenvegen 23
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 31 58

Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 71 13

Sagstuveien 8
3243 KODAL
Tlf. 907 64 907

Fjellvangvegen 4
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Arendals Vasdrags
Brugseierforening
Stoaveien 14
4848 ARENDAL
Tlf. 38 60 62 81

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Nord
Lakkering AS
Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

ANONYM
STØTTE

Finn Løken AS

Løxaveien 13
1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00
www.ostberg.no

Nøsted & AS

1431 ÅS
Tlf. 64 94 29 65

4515 MANDAL
Tlf. 38 27 25 50
www.nosted.com

avd for vernepleierutdanninga

6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

Tlf. 56 33 62 40
Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

Faks 56 33 53 19

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil
Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Jans Bilberging
Grandev. 21, 6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no
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MA-MEDLEMSKAP

Sjekk synet - få MAs gode rabatter!
Brilleland har gleden av å tilby MAs medlemmer følgende:
√
√
√
√
√

Synsprøve 490,- (veiledende pris 740,-)
20% rabatt på komplett brille
Livslang brilleservice

Brillefingaranti – 60 dagers bytterett på uskadet brille

Progressivgaranti – dersom du ikke klarer å venne deg til dine nye progressive briller innen 3 måneder finner vi
en ny løsning eller du får pengene tilbake.

Hos oss møter du autoriserte optikere og dyktige salgsmedarbeidere. Vi hjelper deg med briller, kontaktlinser og
solbriller. Vi tilbyr et stort utvalg til faste lave priser!
Bestill time på 21 99 97 74

eller www.brilleland.no/om-oss/bestill-time/

Hos Interoptik strekker vi oss langt for å ta vare på din øyehelse.
En utvidet synsundersøkelse gir oss det beste grunnlaget for å ta vare på synet ditt gjennom hele livet.

Vi har et stort utvalg briller, kontaktlinser og solbriller. Våre brillestylister finner brillene som kler og passer deg best.
Velkommen til oss!
Medlemsfordeler:
√
√
√

Synsundersøkelse til kr. 640, Rabatt databriller 15%

Rabatt privatbriller 15% på komplett brille

www.interoptik.no
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Støtt oss ved
å kjøpe MAs
aktivitetshefte

Gode medlemsfordeler for deg med bil
Som MA- og Ung i trafikken-medlem
med Veihjelp, har du rett til to
kostnadsfrie assistanser i året. Sjekk om
du har denne gode medlemsfordelen på
www.marusfritrafikk.no.

Har du medlemskap med veihjelp kan
du få tilsendt klistremerke til bilen med
kontaktinfor til Viking redningstjeneste.
Bestill dette hos oss enten på mail 
ma@marusfritrafikk.no eller på telefon
22 47 42 00.

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!

Kjøp MA-kalenderen 2021 og
lodd i MAs landslotteri!
MA-kalenderen for 2021 er nå til salgs
for kr 448,- fritt tilsendt.

drag til MAs prosjektarbeid for en rusfri
trafikk og trafikksikkerhet generelt.

Hovedgevinsten i MAs landslotteri er
100.000 kroner. I tillegg er det mange
andre flotte gevinster, deriblant flere
pengepremier.

Bestillingen kan gjøres til MA – Rusfri
Trafikk på telefon 22 47 42 00 eller
epost til ma@marusfritrafikk.no.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bi-

Pris pr. lodd i MAs landslotteri er kr 40,-.

Vær synlig i trafikken

Sørg for at du selv og alle du er glad i,
er synlig i trafikken. Kjøp våre refleksbånd for kr 10,-.

Takk for støtten!
M OT ORF ØR E R E N | 2 | 2 0 2 1
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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.

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 kjørekontroll. Les mer på vår hjemmeside.

Kino – Norgesbilletten

Pris pr. billett, kr. 85,-

Thon Hotels

Avtalen gir mellom 5 - 10 % - alt etter hvilket hotell man bestiller på.
Dette vil komme fram ved bestilling. Må bestilles på nett!

Skandia Energi

Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester

Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Teststasjoner

Se oversikt på våre hjemmesider

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/medlem/medlemsfordeler-i-ma-og-ma-ungdom

36

MOTORFØR E R E N | 2 | 2021

MA-MEDLEMSKAP

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 mennesker, 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?

Jeg vil bli medlem i MA - Rusfri Trafikk
Etternavn/fornavn:

Kryss av for medlemskategori:
930,- Premium med redning

Gate/vei:

630,- Premium uten redning

Postnr.:			Poststed:

E-post:

420,- Honnør uten redning
300,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

Fødselsdato:		
Telefon: 		

720,- Honnør med redning

260,- Støttemedlem
Mobil:

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Sted / dato			

Underskrift

Alle medlemmer mottar medlemsbladet «Motorføreren» og har tilgang til våre medlemsfordeler. NB!
Støttemedlem mottar medlemsblad, men har ikke tilgang til medlemsfordelene.

Sendes til: MA - Rusfri Trafikk, PB 752 Sentrum, 0106 Oslo

Åpnet lysanlegg til 650.000
D
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Grimstad Trialklubb har det siste året stått på for å få på plass et helt
nytt lysanlegg til sitt treningsområde i Grimstad. Nå kan utøvere i alle
aldre trene ute, selv når mørket siger på.
Grimstad Trialkubb v/Håvard Stø

Takket være oppsparte midler, gaver, spillemidler og en stor
dugnadsinnsats, har Grimstad Trialklubb nå fått på plass et
helt nytt lysanlegg på treningsbanen ute i Østerhus. I oktober
hadde klubben åpning av anlegget.

nå er området tre ganger større. Rundt nybegynnerplassen er
det også etablert seksjoner og momenter i stein, betong og
tre for de viderekommende utøvere. Nå kan de yngste trene
sammen med mer erfarne utøvere også på kveldstid.

I godt samarbeid med anleggsteknikk-linja ved Sam Eyde
videregående skole, er det satt opp 15 lysstolper. Nå er det
lys fra klubbhuset vårt og inn til «Nybegynnerplassen», som
er området der de ferskeste utøverne kan utfolde seg. På en
begrenset del av treningsbanen har vi tidligere hatt lys, men

Klubben har mange nevenyttige medlemmer med bred
kompetanse. Høsten 2018 ble det satt ned en arbeidsgruppe
som fikk i oppgave å jobbe frem et nytt lysanlegg. Det ble
søkt midler fra forskjellige stiftelser og fond. Etter hvert som
finansieringen kom på plass, ble kommunens byggetillatelse
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0 kroner

innhentet. I november 2019 var alle
tillatelser på plass, og ved første
dugnad møtte hele 25 arbeidsvillige
klubbmedlemmer opp, både barn og
voksne. Denne gode dugnadsånden
har preget prosjektet fra start til slutt.

ball i bøtte eller skyte på blink med
luftgevær, samtidig som de holdt
balansen på trialsykkelen. Dette var
veldig moro, og utøverne syntes det
var gøy med blandede aldersgrupper.

Klubben har fått god hjelp med oppsettingen av stolpene, men medlemmene selv har stått for skogrydding,
kabelgrøfter, trekking av kabler både
i luft og i bakken. Noen har sveiset lampebraketter mens andre har
montert lampemateriell. Klubben har
også fått god hjelp fra den lokale elinstallatøren Østerhus Elektro AS. Da
Covid-19 pandemien rammet, stoppet arbeidet naturlig nok opp for en
periode. Etter hvert greide klubben
likevel - i tråd med smittevernreglene
- å gjennomføre prosjektet.

God aktivitet

Godt opplyst
Det er i alt satt opp 15 stolper med til
sammen 37 led-lamper, hver på 125w.
Anlegget behøver lys fra alle kanter
slik at man ikke får skygger som påvirker kjøringen. Anlegget er verdt rundt
650 000 kroner, hvor dugnadsverdien
utgjør omtrent halvparten av summen.
Hensikten med lysanlegget er å øke
klubbens aktivitet, spesielt høst og
vinterstid. Så langt har innsatsen vært
en suksess, og aktiviteten i mørketiden har aldri vært så stor som denne
vinteren.
Da klubben åpnet lysanlegget i
oktober var medlemmene samlet på
treningsbanen i Østerhus. Lyset ble
tent, jubelen var stor og ble feiret med
en skikkelig pølsefest. Vi hadde et
annerledes-løp, der utøverne var delt
inn i lag på tvers av aldersgrupper. På
hver sin trialsykkel fikk utøverne ulike
oppgaver å svare på spørsmål, kaste

Etter hvert som samfunnet gjenåpnes håper klubben igjen på besøk
fra andre naboklubber som ønsker
fellestreninger. Slike samlinger knytter utøverne sammen på tvers av
klubbene og styrker miljøet. Det er
flere klubber i distriktet som ikke har
lysanlegg, og Grimstad Trialklubb
synes det er hyggelig å kunne tilby
flere å gode treningsmuligheter.
Vi har hatt to nybegynnerkurs i høst,
og her begynner mange utøvere
allerede når de er fem år gamle. Til
våren planlegges det nye kurs.
Klubben har utøvere på alle nivåer.
Nybegynnere, utøvere som hevder seg nasjonalt, samt noen som
kjører internasjonalt. I tillegg er det
en egen gruppe for foreldre som
samles for kjøring i skogen og sosialt
samvær.
Nordisk mesterskap
Klubben er en av de største i distriktet, og arrangerer både lokale og
nasjonale stevner. I august arrangerer den et nordisk mesterskap, som
egentlig skulle vært avholdt i 2020.
Mye planlegging ble lagt ned i fjor,
så nå håper klubben inderlig at det
lar seg gjennomføre i år.
Til slutt ønsker Grimstad Trialklubb
å takke «Ung i Trafikken» for gaven
som ble mottatt i forbindelse med
det nye lysanlegget.
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Kommunikasjonsrådgiver Henrik Petter Sunde.

Vil ha promillegrense for elsparkesykkel

Nylig gikk høringsfristen ut for forslag til endringer i Vegtrafikkloven knyttet til elsparkesykkel. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, forventer en
promillegrense.
– Fritt vilt-tilstandene vi har sett de siste to årene er ikke
Norge verdig. Godt berusa personer fosser gjennom gatene
på elsparkesykkelen, og gjerne to på én. Sjansen for stygge
skader er derfor stor, sier kommunikasjonsrådgiver i Ung i
Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.
Ifølge Oslo skadelegevakt viser tall fra fjoråret at 45 prosent
av skadde i april var påvirket av alkohol. I mai og juni var
henholdsvis 48 og 50 prosent av skadene på elsparkesykkel
knyttet til fyllekjøring.
Sunde mener tallene gir grunn til å rope varsko.
– Skadetallene knyttet til rus er alarmerende. Hodeskader,
knekte tenner og stygge beinbrudd, er dessverre en realitet.
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Dagens lovverk legitimerer i stor grad promillekjøring, noe
som undergraver trafikksikkerheten, sier 25-åringen.

Sunde understreker at Ung i Trafikken er for elsparkesyklene,
og anser tohjulingene som et viktig tilskudd i kampen for bærekraft og økt mobilitet i bybildet, men at trafikksikkerheten
må komme først.
– De stillegående syklene som kan kjøre i opptil 20 kilometer
i timen kan komme svært overraskende på. Det betyr høy fart
i områder med mye mennesker og liten plass. Med promille i
blodet øker sjansen for at en opptrer uaktsomt i trafikken, og
for mange er elsparkesykkelen et naturlig valg for hjemreisen
etter en fuktig natt på byen. Det bekymrer meg. En endring
må til, avslutter han.

Fra skole til skole for
å snakke om alkohol
Ung i Trafikken har de siste
månedene holdt foredrag
på flere folkehøyskoler
sammen med Idrett uten
alkohol og Juvente.

Ber politikerne om
mer penger til UiT
Den siste måneden har Ung i Trafikken
vært i flere møter med stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene, samt
samferdselsministeren for å diskutere
statsbudsjettet for 2022.

Rus og alkohol har vært på agendaen.
Ung i Trafikken har snakket om promilleog ruskjøring, mens Juvente blant annet
har tatt for seg norsk alkoholpolitikk og
Idrett uten alkohol har gått i dybden på
trening og alkohol.

Ung i Trafikken er en medlemsbasert organisasjon som lever av at ungdommen
organiserer seg hos oss. Dette byr på utfordringer da mange unge ikke føler at
trafikksikkerhet angår dem – og dermed
ikke blir medlem.

Kari Houth Fjellseth, prosjektleder i Ung
i Trafikken, har vært ansiktet utad – hun
kan melde om positive tilbakemeldinger
fra lærere og elever.

– Uten en grunnstøtte som sikrer
en administrasjon til videre drift, og
dermed økt fokus på trafikksikkerhet i
vår målgruppe, blir det vanskelig å drive
forebyggende og holdningsskapende
arbeid, sier daglig leder Stig Eid
Sandstad og legger videre til:

– Tilbakemeldingene har vært fine.
Mange av elevene føler de har lært nye
ting knyttet til trafikksikkerhet og rus i
trafikken. Nylig var vi i Nordhordland,
der var folk svært overrasket over hvor
mange som faktisk kjører ruspåvirket
hver eneste dag. De skulle i hvert fall
være obs og tipse politiet dersom de
mistenkte ruskjøring, sier Fjellseth.

– Ung i Trafikken ber derfor om to
millioner over statsbudsjettet som er
øremerket drift.
– Hva sier de folkevalgte?

Også lærerne har vært engasjert, forteller 29-åringen.
– Hvorfor er dette viktig?
– Personer som går på folkehøyskoler
er i en alder hvor det skjer mye sosialt,
da gjerne sammen med alkohol. Vi vet
at da øker sjansen for at noen kan ta feil
valg, derfor er det viktig at vi er inne
med en forebyggende røst.
Promillebriller
Som alltid har Ung i Trafikken med seg
promillebriller på tur. Brillene simulerer
en viss promilleprosent, og de er vesentlig for å gi ungdommen en opplevelse
av å være beruset i edru tilstand.
– Elevene skal gå sikksakk gjennom
noen kjegler med promillebrillene på.
Jeg har fortsatt til gode å se en elev
som har klart å bevege seg gjennom
løypen uten at de faller eller river ned
en kjegle. En kan jo tenke seg hvordan
det ville gått bak rattet på en bil, sier
Fjellseth.

Mona Ismael Lillemo håper på
færre fyllekjørere.
En av elevene som ser på Ung i Trafikken sitt foredrag som positivt, er Mona
Ismael Lillemo fra Trondheim. 19-åringen mener det er viktig at ungdommen
sammen tar ansvar for trafikksikker
heten.
– Jeg har mange venner som liker å
feste, og vi er opptatt av å ha et miljø
hvor ingen som har drukket alkohol skal
kjøre bil, sier hun.
Hun reagerer også sterkt på at tallet på
anmeldte ruskjørere er så høyt.
– Tallet på anmeldte ruskjørere er alt
for høyt og jeg håper det er tall som
vil reduseres med tiden. Vi må bli mer
ansvarlig, sier Lillemo til slutt.

– De er utelukkende positive og mener
vårt arbeid er svært viktig i henhold til
nullvisjonen. Skal vi nærmere null drepte
i trafikken, må politikerne satse. Det
har vi også tro på at de vil gjøre, sier
Sandstad.
– Men Norge er jo best i verden på
trafikksikkerhet, trengs det mer penger til noe vi allerede er best på?
– Selv om Norge er best på trafikksikkerhet i verden, kan vi aldri slappe av. Gode
resultater oppnår vi ved å hele tiden
holde fokus på målet. Har man lykkes en
god stund kan det være fristende å lene
seg litt tilbake. Men da vil tilbakeslaget
komme fort, og antall drepte og hardt
skadde vil øke igjen, presiserer Sandstad.
Regjeringens første budsjettkonferanse
er i mars. Her skal politikerne fordele de
store pengene på statsbudsjettet. Det
endelige resultatet blir ikke offentliggjort før i oktober.
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Løsning kryssord nr 5

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 5–2020:

kryssord 5
2020
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midler

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

Kjellaug og Reidar Fyllingsnes, Os * Hans Erik Sandberg, Halden
* Jon Syver Norbye, Tennevoll
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Salong

Alf Andersen
Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Johanssons
Auto AS

Gistads vei 10
3511 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919

Nedre Storg 16
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Vallevegen, 2850 LENA
Tlf. 61 16 14 50

Kronprinsens gate 14
4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 80 60

Tlf. 57 72 55 90

Høybråten
Glasservice AS

Eikeland
Trafikkskole AS

Auto 8-8 Rico AS

Ventilasjon &
Uv-teknikk AS

Brusdalsvegen 207
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Borkedalsveien 31
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02

Østsideveien 545
3275 SVARSTAD
Tlf. 33 15 59 59

Voje
Camping AS

3795 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 66 77

Dykker
CE Pontoppidan

Norefjell
Hytteservice

Norheimsund
Servicesenter AS

Skinnestoppen 9
3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 85 14

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 16 07 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00
www.finnas-kraftlag.no

Tur og Taxi

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Frodes Karosseri
og Lakk AS

Lyseng
Billakkering

Ronny Tangeland
Transport

Sole AS

Graveservice
Kragerø AS

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

1592 VÅLER I ØSTFOLD

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 17 00

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Bjørn Tore Stenersen

Folkestadhøgda 1
Tlf. 928 99 105

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Brødrene
Henriksen
Transport AS

Malermester

Skalpeliveien 47
3535 KRØDEREN
Tlf. 970 39 325

Måløy Auto AS
Gate 1 nr 26
6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 04 07

Gamle Helgeroa
Marina AS

avd. Molde

Nordgata 12
3295 HELGEROA
Tlf. 33 18 84 14

Gammelseterlia 4
6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Storgata 36
2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20
www.halvorsenco.no

Hegna.rep

Nonslid
Bilservice AS

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Pilaro AS

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND
Tlf. 52 71 55 14

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

Heglandsveien 8
3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

Gagnat
6637 FLEMMA
Tlf. 911 26 077

Nensethveien 733
3960 STATHELLE
Tlf. 992 30 017

Skrubbmoen
3619 SKOLLENBORG
Tlf. 32 76 33 50

Norvest
trafikkskole AS

Gjemnes Taxi

El Ringen AS
Torsbyveien 1
3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Kometvegen 5
6419 MOLDE
Tlf. 71 21 83 33

Haugesund
Lakksenter AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 907 84 005

Nils Løff AS

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Julius Grøtjorden

Norderhovsgata 23
3512 HØNEFOSS
Tlf. 919 12 220

Lastebilsenteret AS

Landfalløya 7
3020 DRAMMEN
Tlf. 32 27 77 00

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Hokksund
Camping AS

Fredriks vei 16
1591 SPERREBOTN
Tlf. 930 69 697

Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Refsland
Transport AS

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Biristrand
Camping

Biristrandvegen 937
2837 BIRISTRAND
Tlf. 61 18 46 72

Gavelstad
Gjestegård AS

Borgegrendvegen 272
3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Stasjonsveien 46
4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

Skeivegen 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 10 10

Bremsnes
Bilverksted AS

Kjølstadv 1
2160 VORMSUND
Tlf. 982 02 334

Flovegen 4, 6800 FØRDE

AS Elektro

Stil Frisør og
Velvære AS

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

Vormsund
Auto AS

Micheletveien 54
1053 OSLO
Tlf. 920 23 503

Vy Buss AS

Lena & Centrum
Trafikkskole AS

Kristiansand
Lærlingesenter AS

Klemmetsrudveien 24B
3440 RØYKEN
Tlf. 958 74 499

Utne
Transport AS

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Bondhus
Trafikkskule
Ivar Aasen gata 4
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Amajo AS

Nordre gate 10
8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Ringtrostveien 11
2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90
Gode tilbud på
alle typer stålbygg

Hellinga 16 D
1481 HAGAN
Tlf. 67 07 43 40

Nor bilpleie AS
Henrik Bulls veg 48
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 36 46
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri Trafikk, Ung i Trafikken og
Motorføreren ønsker alle
medlemmer og lesere en god påske!

Ta godt vare på hverandre, og kjør
forsiktig om du skal ut på veien.

