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Nulltoleranse for all rus langs våre veier
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Hipp hurra, nå er det sommer!! Etter en lang, mørk, 
våt, kald og dyster vinter med mange nedslående 
nyheter kan vi endelig nyte fridager, bedre vær, lyse 
kvelder, samvær med nære og kjære og heldigvis mye 
godt nytt fra helsemyndighetene. Det er all grunn til å 
feire – med fornuften intakt. 
Det er også all grunn til å legge ut på tur i vårt fantastiske land. Og neida, du 
behøver ikke å dra til Lofoten. Her skal du i stedet få et lite tips fra undertegnede; 
verdens nordligste bebodde skjærgård, øyriket rett nord for Harstad, byr på et 
eldorado av opplevelser og storslått natur (og langt færre turister). Verdt å sjekke 
ut! Andre gode reisetips finner du i denne utgaven på s. 12 og utover.
På veien skal du føle deg trygg. Også her er nyhetene gode for Norge sin del. Vi 
er fremdeles best i verden på trafikksikkerhet. De siste ti årene har det vært en 
halvering av ulykkestallene, mens i EU er nedgangen på 36 prosent. I fjor omkom 
93 personer i trafikken her til lands. Det betyr 18 drepte per million innbyggere. 
Det samme tallet har Sverige, mens Finland har skyhøye 40. Gjennomsnitt for EU-
landene er 42 drepte per million innbyggere. 
Det er inspirerende å konstatere at målrettet og kunnskapsbasert samarbeid mel-
lom mange ulike aktører over lang tid, gir resultater. Tallene viser at 70 prosent av 
de som omkommer i trafikken tilhører de mest sårbare trafikantgruppene, motor-
syklister, syklister og fotgjengere. Her er det fremdeles tiltak som bør iverksettes, 
blant annet økt hjelmbruk blant syklister. Som en kuriositet kan vi ta et tilbakeblikk 
til bilismens barndom da ulykkesrisikoen var ufattelig høy. Det er gjort beregninger 
som viser at 1 av 113 bilister i Kristiania i 1920 drepte en fotgjenger. I 2019 var det 
til sammenligning 3,5 drepte fotgjengere per million førerkortinnehavere.
Dessverre ser ikke statistikken for hardt skadde like bra ut.  I fjor ble 627 personer 
hardt skadd, mens snittet for de fem siste årene er 623. Når vi i tillegg vet at man-
ge av de alvorlige personskadene ikke blir fanget opp av den offisielle statistikken, 
er det grunn til bekymring. Trygg Trafikk utarbeidet en rapport i 2019 som viste at 
politiet bare innrapporterer 37 prosent av de alvorlige skadene i forbindelse med 
trafikkulykker. Det er særlig sykkelulykker, og skader helsevesenet behandler i et-
terkant av disse, som ikke blir fanget opp. 
For å kunne målrette nullvisjonsarbeidet enda bedre, er det viktig at regjeringen 
gjør de nødvendige grep for å opprette en nasjonal skaderegistrerende myndighet. 
Målet i NTP er at antall drepte og hardt skadde skal være under 350 innen 2030.
Jeg ønsker deg en fin sommer og mange gode turer! Husk å ta pauser underveis! 

Elisabeth
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Bedre lys redder
liv på veiene

Nye veier blir ekstra sikre når de bygges 
ut med godt lys. Dette er viktig for å få 
ned antall ulykker på norske veier.

Med ny LED-teknologi kan 
lyset også dimmes, slik at 
energiforbruket går ned.

Av Frank Williksen
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Du har kanskje lagt merke til det du 
også: Nye veistrekninger har gene-

relt mye bedre belysning enn eldre. Her 
har det skjedd mye de siste årene. Sta-
dig flere veier er blitt opplyst, til glede 
for bilister og fotgjengere.
Men dette handler ikke bare om glede. 
Det er gode grunner til at stadig flere 
veistrekninger her i landet får effektiv 
veibelysning. Den viktigste av dem er 
økt sikkerhet og redusert ulykkesrisiko. 
Færre ulykker er også med på å gjøre 
slike belysningsprosjekter samfunnsøko-
nomisk lønnsomme.
Transportøkonomisk Institutt (TØI) for-
teller at en lang rekke studier fra mange 
forskjellige land bekrefter at veibelys-
ning reduserer antall ulykker i mørket. 
For eksempel reduseres personskade
ulykker med hele 26 prosent. For antall 
skadde fotgjengere i mørket, ble det 
funnet en reduksjon på omtrent 50 pro-
sent, men det blir understreket at dette 
tallet kan være noe overestimert.
Konklusjonen er likevel klar: Jo bedre 
belysning, desto færre ulykker. Alt tyder 
også på at virkningen er større på det 
vi definerer som veistrekninger, enn i 
kryss i tettbygd strøk. Veibelysning skal 
redusere ulykkesrisikoen i mørket ved å 
gjøre det lettere å oppfatte veien, andre 
trafikanter og veiens nærmeste omgi-
velser. 
Høyere skaderisiko på natten
Andre formål med veibelysning er å 
gjøre det mindre ubehagelig å ferdes i 
mørket, og å forebygge kriminalitet.

– I mørket oppfatter øyet kontraster, de-
taljer og bevegelser langt dårligere enn 
i dagslys. Dette er en av grunnene til at 
ulykkesrisikoen i mørket som regel er 
høyere enn i dagslys. I Statens vegvesen 
støtter vi oss til TØIs rapporter på dette 
området, sier Arne Jørgensen. 
Han er ansvarlig for krav til vei og 
tunnel belysning i Vegdirektoratet.
Risikoberegninger TØI har gjort, viser da 
også at faren for å bli drept eller skadd i 
en trafikkulykke for bilførere og passa-
sjerer, er ti ganger høyere enn gjennom-
snittet i tidsrommet fra kl. 00.00 til kl. 
06.00 natt til lørdag. Også på «vanlige» 
ukedager er risikoen mangedoblet i 
mørket.
Ifølge Trafikksikkerhetshåndboken fra 
TØI, viser ulykkestall fra SSB at omtrent 
31 prosent av alle personskadeulykker 
skjer når det er mørkt. For fotgjengere 
er andelen 38 prosent. 
Krav til motorvei-lys
Blant de drepte er andelen som er drept 
i mørket enda høyere: 37 prosent for 
alle trafikantgruppene og 41 prosent for 
fotgjengere. Dette tyder på at ulykker 
i mørket er mer alvorlige enn ulykker i 
dagslys, og at det er spesielt fotgjen-
gere som har høyere risiko i mørket.
– Hva er kravene for opplysning av for 
eksempel motorvei?

– Alle krav til belysning både hvor, langs 
hvilke veier, og lystekniske krav er gitt i 
det som heter vegnormal N100. Her er 
det sagt at for motorveier er kravet til 

luminansnivå 1,00 cd/m2.
– Hva betyr det, oversatt til et mer 
forståelig begrep?

– Det er vanskelig å forklare hvor mye 
lys 1 cd/m2 er. Dette vil være avhengig 
av hver enkelt sine referanser til lys, og 
selv med gode referanser kan dette 
være vanskelig. De fleste har nok en 
større forståelse for lys målt i lux. Men 
det er også vanskelig å forklare hvor 
mye lys for eksempel 10 lux er. Som en 
tommelfingerregel kan vi si at 1cd/m2 
målt på et mørkt asfaltdekke tilsvarer ca 
15 lux. Til sammenligning gir månelys 
0,27 – 1 lux, mens et godt opplyst kon-
tor har 400 lux, sier han.
– Hva koster det å sette opp veibelys-
ning?

– I Trafikksikkerhetshåndboken er det 
gjengitt et estimat på anleggskostna-
der fra 2009 på ca. 450.000 kroner pr 
kilometer vei. Jeg antar at dette vil ha 
steget med 30 – 40 prosent frem til i 
dag, sier Arne Jørgensen videre.
– Har det skjedd viktige endringer på 
dette feltet de senere årene?

– Den største endringen er at vi har 
tatt i bruk LEDarmaturer til vei og 
tunnelbelysning, selv om dette nå er 
noen år siden. Dette gir oss helt nye 
muligheter til å tilpasse belysningen til 
forskjellige tider av døgnet, siden LED 
kan dimmes i området ca. 20 – 100 
prosent, der effektforbruket nesten er 
lineært med lysutbyttet, sier han.

Samtidig som veiene blir bedre opplyst, har det også skjedd veldig mye med lysut-
rustningen til bilene. Denne sammenligningen kommer fra Ford, og viser utviklingen 
fra 1968 til 2018. Forskjellen er formidabel.

I dagslys er det ikke noe problem å kjøre 
på motorvei. Men når det blir mørkt, 
synes mange trafikanter at kjøreturen fort 
blir mer krevende.



Av Frank Williksen
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Politikerne tredoblet boten for mobilbruk
– UP merket nedgangen nesten straks

Økte fra 1.700 til 5.000 kroner, dessuten får man tre prikker i førerkortet.

Ulovlig mobilbruk mens man kjører 
bil har blitt et stadig større problem i 
Norge. Det startet med alle dem som 
satt med mobilen inntil øret og pratet – 
og eskalerte kraftig da smarttelefonene 
kom og fungerte som minidatamaski-
ner.
Her kunne man sjekke epost, være på 
sosiale medier og surfe på nettet – mens 
man kjørte bil. Og det viste seg dess
verre snart at mange gjorde nettopp 
det.

Det første forbudet mot bruk av mobil 
mens man kjører bil, kom i 2000. Senere 
har dette blitt strammet inn ytterligere. 
Men problemet har nok vært at myndig-
hetene lenge har ligget litt bak utvik-
lingen. Slik det gjerne er når teknologi 
endrer seg kjapt.
Nedgang på 16 prosent
I fjor fikk over 17.000 nordmenn et 
gebyr på 1.700 kroner for ulovlig mobil-
bruk, i tillegg til to prikker i førerkortet. 

Fra flere hold har det lenge blitt jobbet 
for å øke bøtesatsene. Utryknings
politiet, flere organisasjoner og 
forsikringsselskaper er blant dem som 
har tatt til orde for at det bør svi mer 
å bryte loven. Og fra 1. januar i år kom 
endringen: Nå er gebyrsatsen 5.000 
kroner, antall prikker tre. Har du såkalt 
prøvetid på førerkortet (de to første 
årene), får du dobbelt antall prikker. 
Denne endringen ga umiddelbart resul-
tater:
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Politikerne tredoblet boten for mobilbruk
– UP merket nedgangen nesten straks

– I januar og februar ble 2.497 perso-
ner bøtelagt for ulovlig mobilbruk i bil. 
Dette er en reduksjon på 16 prosent, 
sammenlignet med samme periode i 
fjor, sier UPsjef Steven Hasseldal.
Han poengterer at man trenger mer 
erfaring med de nye reglene, før det er 
mulig å trekke bastante konklusjoner: 
Håper på varig trend
– Det er litt tidlig å ha sterke meninger 
rundt dette Men en indikasjon kan dette 
være, og så får vi bare håpe at det 
signaliserer en trend som blir varig, sier 
Hasseldal.

Han understreker at ulovlig mobilbruk 
kan få svært farlige konsekvenser:
– Dessverre er det fortsatt altfor mange 
som «bare må» sjekke nyheter og være 
innom sosiale media mens de kjører, 
uten tanke for hvilken fare dette kan 
innebære for både dem selv og andre 
trafikanter. Å se ned og bort fra veien 
bare et øyeblikk kan bli skjebnesvan-
gert. Det er en grunn til at bruk av 
håndholdt mobiltelefon er forbudt, og 
det er ingen tvil om at på dette området 
trengs det sårt en holdningsendring hos 
bilførerne, har Hasseldal tidligere uttalt 
til Broom.no.

– Med Bluetooth-løsning i bilen burde 
det være enkelt å unngå ulovlig mobil-
bruk?

– Ja, de fleste biler har i dag en enkel 
og lettvint Bluetoothløsning, så det 
skulle ikke være noen stor sak å slippe å 
punge ut for dette, sier UPsjefen.

Viktig dom i fjor
Trodde du det er lov å bruke mobil-
telefonen når bilen står stille? Da tar 
du feil. I fjor kom det nemlig en dom 
i Høyesterett på dette. To bilførere 
ble først frikjent for mobilbruk i Lag-
mannsretten.  Sakene ble anket til 
Høyesterett.
Det springende punktet er om mobil-
bruken hadde skjedd «under kjø-
ring”, og derfor innebar overtredelser 
av forbudet. I disse to tilfellene sto 
begge biler stille.
Flertallet i Høyesterett la til grunn at 
bruk av mobiltelefon under kortva-
rig trafikal stans der bilen fortsatt er 
en aktiv del av trafikken, dekkes av 
ordlyden i forbudet om at føreren 
«ikke [må] bruke mobiltelefon under 
kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at 
kortvarig trafikal stans var omfattet, 
og reelle hensyn tilsa ikke begrens-
ninger i straffansvaret.
Det hjelper altså ikke at bilen står 
stille og som i ett av tilfellene: At 
motoren også var avslått.

Steven Hasseldal er sjef for Utrykningspolitiet. Han registrerer 
at antallet som ble tatt for ulovlig mobilbruk gikk ned med en 
gang bøtesatsene ble økt.



Av Silje Bjørnstad
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Også i sommer blir det tett ferietrafikk på norske veier. 
Heldigvis er det gode nyheter i vente for de som planlegger 
bilferie med elektrisk kjøretøy.

– Alt tyder på at dette blir tidenes 
elbilsommer. Nesten halvparten av 
alle el bilister dro på ferie med sin elbil 
i fjor, og i år blir det enda flere. Det 
betyr at veldig mange elbiler skal lades 
i sommer. I dag er det rundt 370 000 
elbiler i Norge, forteller Christina Bu, 
generalsekretær i Norsk elbilforening. 
– Frykter kø
I 2020 førte koronasituasjonen til at 
mange nordmenn valgte norgesferie i 

egen bil. Med rekordmange elbiler på 
veiene fikk landets hurtigladere virkelig 
kjørt seg. Noen kunne rapportere om 
problemfri idyll, mens andre meldte om 
kø, kaos og ladere som ikke fungerte.
– Det har blitt færre elbiler per hurtig
lader sammenlignet med fjorårets som-
mer, hvor 1 av 3 opplevde kø ofte eller 
alltid. Likevel frykter vi kødannelser i år 
også, sier Christina Bu.
Selv om antallet hurtigladere øker, er 

det store lokale variasjoner. General-
sekretæren i Norsk elbilforening kan 
fortelle at typiske steder hvor elbilister 
opplevde køer i fjor, som Brokelands-
heia ved E18, har det kommet fem nye 
ladere, mens på Dombås og Lom har 
det knapt blitt bygget flere. Samtidig er 
det stadig flere hoteller, campingplasser 
og turistattraksjoner som velger å bygge 
ut destinasjonsladere.
–  Flere destinasjonsladere kan bidra 

Gjør deg klar for tidenes elbil-sommer i Norge

Forventer rekordmange bilister på veien:
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til å redusere trykket på hurtiglade
stasjonene. Et eksempel er Kistefos
museet på Jevnaker, en times kjøring 
fra Oslo og Gardermoen, som åpner 
sesongen med 60 nye ladepunkt (22 
kW), forklarer Bu. 
– En annen stor endring fra i fjor er at 
det blir mye enklere å ta elbilen på tur til 
Troms og Finnmark. Der har det endelig 
kommet et grunnleggende hurtiglade-
nettverk på plass, slik at enda flere kan 

ta turen til Polarsirkelen og Honningsvåg 
eller helt til Kirkenes. Det samme er i 
ferd med å skje langs Helgelands kysten, 
hvor det tidligere har vært veldig man-
gelfullt. 
Hva med hydrogenbiler?
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det 
var registrert 153 hydrogenbiler i Norge 
ved utgangen av 2020. Ingebjørg Telnes 
Wilhelmsen som er generalsekretær i 
Norsk Hydrogenforum (NHF) forteller 

Gjør deg klar for tidenes elbil-sommer i Norge
CHRISTINA BU er generalsekretær 
i Norsk elbilforening. FOTO: Norsk 
elbilforening

INGEBJØRG TELNES WILHELM-
SEN er generalsekretær i Norsk 
Hydrogen forum. FOTO: Norsk 
Hydrogenforum)

de har stor tro på en økning i antallet 
hydrogenbiler på norske veier framover. 
Hva er status for offentlige hydrogen-
stasjoner i Norge nå og for sommeren 
2021?

– Det er en hydrogenstasjon på 
Høvik, og en på anlegget til ASKO i 
Trondheim, som begge benyttes flittig. 
Det åpnes om få dager en stasjon 

FORTS.
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Venter på veikart
for hydrogenstasjoner
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på Hvam i Lillestrøm, og i juli åpner 
en hydrogenstasjon i Åsane utenfor 
Bergen, sier Telnes Wilhelmsen.
– Den planlagte stasjonen på Alna i 
Oslo forventes å åpne for lette kjøre-
tøy senere i høst og med full kapasitet 
for både lette og tunge kjøretøy fra 1. 
juli neste sommer. Stasjonen på Alna 
vil også åpne for hurtiglading av lette 
og tyngre kjøretøy, så her kan elbil og 
hydrogen bileiere møtes, legger hun til. 
Generalsekretæren påpeker at det 
naturligvis er smart å ha kontroll på 
rekkevidden på bilen du kjører, og at 
hydrogen er et glitrende alternativ for 
de som skal kjøre langt. 
Med ren vanndamp som det eneste 
utslippet, kan en hydrogenbilsjåfør 
nyte norsk natur og severdigheter med 
veldig god klima og miljøsamvittighet, 
ifølge Telnes Wilhelmsen. 
Samme økonomiske fordeler
– Hydrogenbileiere har de samme 
økonomiske fordelene som elbiler, så 
det blir en gunstigere ferie for lomme-
boken også. Det er økende interesse for 
hydrogen, så hvis du møter andre bil

interesserte på din vei, blir du garantert 
populær, sier hun. 
Generalsekretæren forteller også at 
NHF tror at alle typer bilister kan være 
interesserte i å velge hydrogenbil etter 
hvert som det blir flere stasjoner langs 
veiene. Nå venter bransjen spent på et 
veikart for hydrogen som regjeringen 
legger fram 11. juni. I veikartet vil regje-
ringen systematisere den videre satsin-
gen på hydrogen.
– Vi får mange henvendelser fra privat-
personer som ønsker seg hydrogenbil. 
I lys av de positive politiske signalene 
om hydrogensatsingen i Norge, har NHF 
stor tro på at de som kjører hydrogenbil 
i dag, vil få følge av flere i tiden som 
kommer.

FORTS.

Jubler for ladestrategi

Elbilforeningen jubler for 
at Stortinget ber om en 
ladestrategi som både skal 
sikre nok utbygging og 
enklere lading.
Det må bli mulig å betale med kort 
direkte ved hurtigladeren og priser 
som er mulig for forbrukeren å forstå, 
skriver stortingsflertallet.
Lading må gjøres enklere, mener 
flertallet på Stortinget. Transportko-
miteen på Stortinget har nå avgitt 
innstilling til Nasjonal transportplan. 
I innstillingen kommer det fram at 
Stortinget vil be regjeringen om å 
utarbeide en nasjonal ladestrategi i 
løpet av 2022, melder NTB.
– Det er en stor seier for Norsk 
elbilforening at Norge skal få en 
helhetlig ladestrategi. Nå pålegges 
regjeringen å kartlegge hvor mye 
hurtigladeutbygging som trengs og 
hvordan man får til dette på en koor-
dinert måte. Norge skal elektrifisere 
personbiler, båter og tungtransport. 
Dette er på høy tid, sier Christina Bu, 
generalsekretær i Norsk elbilforening. 
Det er Arbeiderpartiet, Fremskritts-
partiet, Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti som har dannet flertall 
for forslaget om en ladestrategi. 
Ladestrategien skal sikre bedre 
koordinering mellom særlig veg og 
energimyndighetene. Videre ber 
Stortinget om at strategien skal være 
forbrukervennlig. 
– Det skal være enkelt å velge 
elbil og lade. Men i dag er det så 
uoversiktlig og vanskelig å betale 
for hurtiglading, at man knapt føler 
seg velkommen som kunde. Siden 
ladeselskapene ikke viser vilje til å 
fikse dette på egenhånd, er det på 
høy tid at Stortinget tar grep og får 
på plass enklere betalingsmetoder. 
Det burde også være et minstekrav 
med priser som det er mulig å forstå 
og sammenligne, sier Christina Bu i 
Elbilforeningen.



Hver sommer fører 
løse gjenstander i bil til 
skader og dødsfall ved 
trafikkulykker. Pakker 
du riktig, kan du unngå 
alvorlige skader.
Det aller viktigste å huske: Det tyngste 
og største skal lavest og lengst inn i 
bagasjerommet. Pakk myke ting øverst. 
Og det aller beste tipset? Pakk så lite 
som mulig. Trenger du virkelig å ta med 
deg hårføner eller hele verktøykassa?

En gjenstand blir 30 ganger tyngre ved 
en bråstopp i 50 km/t. Dermed kan 
en halv liter brus tilsvare 15 kilo om 
den kommer susende fra baksetet. En 
fullpakket koffert på 20 kilo blir 600 kilo. 
Du må derfor sikre alle løse gjenstander 
inne i kupéen.
En fullpakket bil får endret sine kjøre-
egenskaper og kan være vanskelig å 
holde på veien. Stor og tung bagasje 
skal altså pakkes så lavt og langt frem 
som mulig, siden det gir lavt tyngde-
punkt og bedre kjøreegenskaper. Du 
forhindrer også at de tyngste tingene 
beveger seg framover i en bråstopp. 
I altfor mange tilfeller er det bagasjen 
som tar liv, ikke selve kollisjonen.

Pakk heller ikke høyere enn bak setet 
med mindre du har gitter mellom 
baksetet og bagasjerommet. Mangler 
det gitter, bør du også vurdere å sikre 
bagasjen med stropper eller et nett.
Noen tror at skiboks er løsningen når 
familiens reisegods ikke får plass i 
bagasje rommet. Da må du imidlertid 
være klar over at skiboksen ikke tåler 
mer enn maksimalt 5075 kilo. Lette 
klær, dyner, soveposer kan med fordel 
legges i boksen på taket.

Tenk sikkerhet når du pakker
bilen for sommerferien

Av Jøran Ledal
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Flere nye perler for deg som vil oppleve Norge med bilen
Utenlandsferien virker fremdeles usikker for de fleste, og mange er innstilt på at også 
sommeren 2021 skal tilbringes i gamlelandet. Heldigvis er Norge et eldorado for den som 
trives bak rattet.
Nasjonale turistveger setter kontinuerlig i gang nye prosjekter, og åpner hvert år nye attrak-
sjoner langs landets mest populære strekninger. Her gir vi deg noen tips om steder og perler 
som kan være verdt å få med seg dersom planen er å bruke sommeren på landeveien.

Trappebroen over Vøringsfossen ble offisielt åpnet høsten 2020. Broen 
har en spennvidde på 47 meter, og teller 99 trappetrinn. Høydeforskjellen 
mellom brosidene er 16 meter. De sju bro-delene er heist på plass med 
kran og montert på stedet. Hele gangbroen er bygd i stål og sikret med 
solide fjellsikringsbolter. Foto: Harald Christian Eiken.

Verdens vakreste biltur blir den ofte omtalt som. Har du ennå ikke tatt 
turen over Atlanterhavsvegen utenfor Kristiansund, kan kanskje sommeren 
2021 være et godt tidspunkt. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Det nybygde anlegget på toppen av Valdresflye, 
Flye 1389, ble åpnet i fjor sommer. Kafeen ligger 
på det høyeste punktet langs Nasjonal turistveg 
Valdresflye, og byr på utsikt i alle himmelretningar. 
I kafeen får gjestene servert lokal mat fra Valdres 
og Gudbrandsdalen. Foto: Silja Lena Løken

Lenge siden du besøkte Trollstigen? Da er det på 
tide å ta turen igjen. Besøkssenteret på toppen er 
godt dimensjonert for mange gjester, og den store 
utsiktsplattformen byr på enestående utsikt og 
lett og trygg tilgjengelighet. Foto: Jarle Wæhler / 
Statens vegvesen

Av Jøran Ledal
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TEMA: SOMMER OG TRAFIKK

Flere nye perler for deg som vil oppleve Norge med bilen
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Raste- og utsiktsplassen Høllesli ved Nasjonal turistveg Ryfylke. Gir magisk 
utsikt over Lysefjorden. Foto: Frid-Jorunn Stabell

Ropeid ved Sandsfjorden i Suldal, rasteplass og hurtigbåtkai ved Nasjonal 
turistveg Ryfylke. De gulgrønne installasjonene har lysarmaturer som skal 
lyse opp området. Ideen bak den nye rasteplassen var å kombinere rast 
og hvile med reparasjon av landskapet. Sjølinjen rundt den opprinnelige 
holmen ble gravd frem og «bandasjert» med betongmadrasser. Møblene 
står opp som klynger av kunstige «sopper», laget av materiale frå resirku-
lerte plastbåtar frå Ryfylke. Foto: Fredrik Fløgstad

Domen utsiktspunkt, Nasjonal turistveg Varanger. 
Fuglekikkerskjul nær toppen av fjellet Domen i 
Vardø. Her har Statens vegvesen etablert et raste- 
og utsiktsbygg med en mektig utsikt mot arktisk 
land, fjord og hav. Foto: Frid-Jorunn Stabell

I fjor sommer feiret Statens vegvesen og Innlandet 
fylkeskommune at fv. 258 Gamle Strynefjellsvegen 
var ferdig utbedret. Dermed står veien som ble 
bygget for hånd på slutten av 1800-tallet, frem i 
alle sin fordums prakt. Veien er et eksempel på 
stor ingeniørkunst, og er et mesterverk i seg selv. 
Foto: Ann Kristin Engh/ Statens vegvesen. FLERE PERLER
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Refsnesstranda, Nasjonal turistveg Jæren. I tillegg 
til servicebygg med toaletter og utedusj inneholder 
prosjektet en ny sirkelformet parkeringsplass for inntil 
40 biler. Bygningen i aluminium er grå metallisk og 
reflekterer landskapet og himmelen på regnværsdager, 
men blir skinnende i sol. Fra toalettbygget er det lagt en 
svillesti ned til sanddynene. Foto: Fredrik Fløgstad

Stegastein utsiktsplattform i Aurland, Nasjonal turistveg Aurlands-
fjellet. Aurlandsfjellet fremstår med en perfekt dramaturgi dersom 
du starter i Lærdal og kjører mot Aurlandsvangen. Turen gir deg 
mange sterke inntrykk, og kontrastene er store fra fjorden til høyfjel-
let der snøen ligger store deler av året. Foto: Kjetil Rolseth

Toalettbygget på Oscarshaug raste- og utsiktsplass i 
Luster langs Nasjonal turistveg Sognefjellet. Bygget ble 
fornyet i 2020, bl.a. med et karakteristisk overbygg i stål. 
Foto: Werner Harstad

Kongsvinger festning er en ukjent perle for mange. 
Fantastisk utsikt over Glomma, og kort avstand til Norges 
eneste kvinnemuseum og fengselsmuseum.

Jutulhogget er en canyon i Alvdal og Rendalen kommuner. Det ble 
vernet som naturreservat i 1959. Canyonen deler navn med Jutul-
hogget i Rondane.

Furebergfossen ligger langs Rv 551 mellom Årsnes og Sunndal, 
ved munningen av Maurangerfjorden som er en arm av Hardanger-
fjorden. Det mektige fossefallet følger fjellsiden nedover, og har et 
fritt fall på 20 m. Du kommer tett på vannkreftene ettersom bilveien 
går rett over nedre del av fossen.



TEMA: SOMMER OG TRAFIKK
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Kistefos på Jevnaker kan by på arkitektur i verdensklasse, industri-
historie, kunstutstillinger og en imponerende skulpturpark i natur-
skjønne omgivelser. The Twist er et galleri, en bro og en skulptur i 
seg selv, og skrur seg over Randselva i et 60 meter langt spenn.

Verdens Ende ligger helt ute på sydspissen av Tjøme 
utenfor Tønsberg. Herfra får du majestetisk utsikt mot 
horisonten og Færder nasjonalpark. Verdens Ende er nok 
mest kjent for sitt vippefyr som er bygget opp av rullesten 
hentet fra Tjømes strender i 1932.

Norsk kjøretøyhistorisk museum åpnet på Hunderfossen i Fåberg i 
juni 2019, og er en del av Norsk vegmuseum. Museet viser en stor 
utstilling av biler, motorsykler, mopeder og sykler fra begynnelsen av 
1900-tallet og frem til 1990-tallet. 

Pendelbanen Loen Skylift er en av de bratteste i verden, 
og bringer folk fra fjorden i Loen til fjellet Hoven (1011 
moh) på fem minutter. På toppen ligger Hoven Restaurant 
& Bar med 350 sitteplasser.

Hvaler utenfor Fredrikstad byr på 833 øyer å velge mellom, fra bitte 
små urørte holmer og skjær, til hovedøyene med livlig sommerstem-
ning på torget, stranden eller langs havnen. Milevis av kyststier og 
et mylder av holmer, skjær og strender. Ferske reker, nystekte, varme 
fiskekaker og kanskje verdens beste softis. De fire største øyene 
Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy er bundet sammen av bilvei 
og broer.

Utsikten ved Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Foto: Trine 
Kanter Zerwekh / Statens vegvesen



Av Silje Bjørnstad og Jøran Ledal
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Nye regler før ny sommer med sparkesykkel-kaos

Nå risikerer du å få en saftig bot dersom du tar med deg en 
ekstrapassasjer på sparkesykkelen.

De siste årene har elsparkesykler blitt 
et populært fremkomstmiddel i flere 
norske byer. Samtidig er det svært delte 
meninger om bruken av elsparkesykler, 
og det har de siste årene vært utallige 
nyhetssaker om blant annet feilparke-
ring, fyllekjøring, råkjøring og påkjørsler. 
Strammer inn
Regjeringen har siden sommeren 2020 
arbeidet med å få på plass en strengere 
regulering. I mai kom det en pressemel-
ding fra Samferdselsdepartementet om 
at strengere regler for bruk av elsparke-
sykler ville tre i kraft fra 18. mai 2021.   
– Elsparkesyklene er blitt veldig popu-

lære, og de er bra for mikromobiliteten. 
Samtidig er det en rekke utfordringer 
knyttet til bruken av dem. Derfor gjør 
vi nå noen endringer i regelverket, sier 
samferdselsminister Knut Arild Hareide.
– Jeg er glad for at vi nå raskt får på 
plass disse endringene. Kommunene 
får gjennom vegtrafikklovgivningen mer 
mulighet til å håndtere feilparkeringer, 
etablere soner med egne fartsgrenser 
og parkerings eller bruksforbud. Vi 
tydeliggjør forbudet mot å være flere på 
ett kjøretøy, at fotgjengere har prioritet 
på fortau, samt at fartsgrensen er på 
6 km/t ved passering. I tillegg klargjør 
vi at trafikkreglene ikke skal begrense 

kommunal eierrådighet, sier Hareide.
Ingen promillegrense
Ettersom elektriske sparkesykler ikke 
klassifiseres som motorvogn i vegtrafikk-
loven, er de ikke omfattet av de samme 
reglene som for eksempel mopeder og 
biler. Det betyr at de nye reglene ikke 
omfatter aldersgrense eller promille-
grense. Hareide har likevel understreket 
at regjeringen jobber videre med spørs-
målet om promillegrense.
Samtidig har Statens vegvesen under-
streket at Vegtrafikklovens alminnelige 
regler om kjøring i ruspåvirket tilstand 
også gjelder for elsparkesykler.  Er du 

...men droppet bestemmelse om fyllekjøring
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Nye regler før ny sommer med sparkesykkel-kaos

så beruset at du ikke har kontroll på 
sparkesykkelen, må du trille den. Dette 
gjelder uavhengig av om tilstanden 
skyldes påvirkning av alkohol eller annet 
berusende eller bedøvende middel. 
Videre påpeker Statens Vegvesen at når 
du kjører elsparkesykkel, skal du følge 
trafikkreglene for syklister. Du kan kjøre 
på fortau og på gang og sykkelvei så 
lenge du ikke er til hinder eller fare for 
de som går, og det er anbefalt at du 
bruker hjelm. Det er ingen aldersgrense 
for bruk, men flere av utleiefirmaene har 
innført enten 16 eller 18årsgrense for 
leie av sparkesyklene.
I tillegg til de nye nasjonale reglene, 

innfører stadig flere kommuner bestem-
melser som regulerer utleie og bruk av 
det populære fremkomstmiddelet.
Strengere i Trondheim og Oslo
Trondheim har, som første by i Norge, 
etablert egne lokale regler for utleie av 
elsparkesykler. De kan bestemme når 
syklene kan leies ut og hvilke områder 
de kan kjøre i, og vurderer å ta i bruk 
digitale gjerder (geofencing) for å 
avgrense området hvor syklene kan 
parkeres.
I Oslo er det blitt rabalder etter at by-
rådet nylig foreslo en rekke regler som 
har til hensikt å regulere utbredelsen av 

elsparkesykler. 
Tall fra Bymiljøetaten viser at det i dag 
er rundt 20.000 elsparkesykler i hoved
staden, men dersom Stortinget gir 
kommunene adgang til å regulere også 
markedet, vil det bli satt et tak på maks 
8.000 elsparkesykler i byen. Til sammen-
ligning var det sommeren 2019 «bare» 
5000. Byrådet foreslår videre nattesten-
ging mellom kl 01 og 05 og strengere 
krav til rydding og fjerning av feilpar-
kerte sykler.

Slik er de nye reglene
PARKERINGSGEBYR: Kommunene 
får flere verktøy til å håndtere tra-
fikale utfordringer med små elek-
triske kjøretøy. De får muligheten til 
å håndheve parkeringsovertredelser 
med parkeringsgebyr, og nye skilt 
som gir mulighet til å etablere 
lokalt fysisk skiltede soner med 
parkeringsforbud, fartsgrense eller 
bruksforbud.

KUN ÈN PERSON OM GANGEN: 
Det blir en tydeliggjøring av forbu-
det mot å være flere på ett kjøretøy, 
og både politi og Statens vegvesen 
får muligheten til å ilegge overtre-
delsesgebyr. Gebyret er på 3000 
kroner.

MAKS HASTIGHET 6 KM/T FORBI 
FOTGJENGERE: Det klargjøres at 
fotgjengere har prioritet på fortau 
ved at det blir presisert en øvre 
fartsgrense på 6 km/t ved passering 
av gående på gangvei, fortau eller i 
gangfelt.

TYDELIG SKILTING: Det skal settes 
opp skilt om hvor det er lov å kjøre 
og ikke. 
I tillegg gir Samferdselsdeparte-
mentet kommunene mulighet til 
å regulere mye selv  blant annet 
antall elsparkesykler og hvor mange 
aktører det skal være i området. 

Dette bør du vite før du drar i vei på elsparkesykkel:
• Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke 
skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike skal 
vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke 
når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.
• Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører 
små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe 
og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse 
gangfeltet.
• Bilene skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparke-
sykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.
• Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien.
Kilde: Statens Vegvesen 



Av Silje Bjørnstad
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Stadig flere abonnerer på bil eller leier bil fra naboen
Er du en av dem som ønsker tilgang på bil uten å måtte eie den 
selv? I dag finnes det flere alternativer å velge mellom.

Tjenester som bildeling, leasing, bil
abonnement og leiebil blir stadig vanlig
ere å tilby i Norge. Bilene kommer i 
ulike størrelser, prisklasser og med ulike 
typer drivstoff. Felles for de fleste av 
disse tilbudene, er at de i første rekke 
retter seg mot deg som trenger bil av 
og til, men ikke alltid.
Flere deler samme bil
Å dele bil blir stadig mer populært, 
og det finnes mange ulike konsepter 
på markedet. Bildeling er en ordning 
der individer eier, disponerer eller 
drifter biler i fellesskap. På den måten 
slipper føreren ansvaret som følger 
med når man eier sin egen bil. I tillegg 
kan bil deling bidra til færre biler på 
veiene, kutt i utslipp av klimagasser fra 
unødvendig kjøring samt redusere på 
miljøkostnaden til produksjonen av bilen 
som deles på flere. De som er med i en 
slik ordning, betaler ofte en fast, årlig 
kontingent pluss en variabel sum for den 
tiden man disponerer bil, antall kjørte 
kilometer og drivstoffforbruk.
Passer for byfolk
En av aktørene som tilbyr bildelingstje-
nester er “Bilkollektivet”  Norges stør-

ste bilpool med stasjonsbasert bildeling. 
Haakon Hals, markedssjef i 
Bilkollektivet, kan fortelle at de tilbyr 
medlemskap tilpasset tre hovedgrupper: 
privatpersoner, studenter og bedrifter. 
– Den største målgruppen er private, 
urbane mennesker, som ønsker en livsstil 
der de ikke behøver å eie egen bil, men 
kun bruke bil når de trenger det, utdy-
per markedssjefen.
– Aldersspennet er relativt stort, men 
felles for mange er at de liker friheten 
av å slippe å eie og vedlikeholde en bil, 
med alle de økonomiske og praktiske 
aspektene det fører med seg, legger 
han til. 
Bilene i Bilkollektivet kan leies ved 
hjelp av en app, og som bruker betaler 
man en medlemsandel og en månedlig 
medlems kontingent. Bilen du booker 
låses opp direkte fra appen, og kan hen-
tes og leveres døgnet rundt. Drivstoff 
eller lading, forsikring og bompenger er 
inkludert i prisen, mens man betaler for 
tiden man reserverer og antall km man 
kjører. 
Ifølge Haakon Hals er Bilkollektivet for 

mange et praktisk, økonomisk og miljø-
vennlig alternativ til privatbil, men han 
påpeker at det kreves litt mer planleg-
ging enn å eie egen bil. 
Hals mener Bilkollektivet er mest rele-
vant for storbyer og områder rundt byer 
der man ikke nødvendigvis er avhengig 
av bil i hverdagen.  
– I andre områder, med mye eneboliger, 
der folk flest har egen parkering, og 
gjerne både en og to biler, med større 
avstander, og dårligere kollektivdekning, 
blir bildeling fort mindre relevant. I slike 
områder vil det ikke nødvendigvis være 
økonomisk bærekraftig eller praktisk 
å organisere stasjonsbasert bildeling, 
men heller benytte modeller som privat 
utleie, eksempelvis Nabobil, forklarer 
Bilkollektivets markedssjef.  
Lån naboens bil
Nabobil er en plattform som kobler 
privatpersoner som trenger en bil med 
andre privatpersoner som leier ut en bil. 
Her kan du rett og slett låne “bilen til 
naboen”. Du søker etter en bil i nær-
heten av deg som passer dine behov, 
enten det er i jobbsammenheng, tur til 
handlesenteret, helgetur eller ferie. Det-

MARKEDSSJEF I BILKOLLEKTIVET: Haakon Hals mener bildeling vil være et praktisk og økonomisk valg 
for mange. FOTO: Morten Munch-Olsen
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Stadig flere abonnerer på bil eller leier bil fra naboen
te kan gi gunstige leiepriser for deg som 
ønsker å leie bil samtidig som bileieren 
kan tjene noen kroner på utleie. Nabobil 
er tilgjengelig over hele landet. 
Tilbyr abonnement på elbil
Bilabonnement er et annet alternativ for 
deg som ønsker å disponere bil uten å 
eie selv. I motsetning til bildeling har du 
full tilgang på bilen som din egen. Som 
kunde betaler du en fast månedspris og 
det kreves heller ingen innskudd. Forsik-
ring og service er inkludert, mens det du 
må betale i tillegg til månedsprisen er 
bompenger, parkering og drivstoff.
Imove er et av selskapene som tilbyr bi-
labonnement, og de har spesialisert seg 
på elbilabonnement for privat personer. 
Tjenesten ble først lansert i Bergen 
høsten 2018, men det tok ikke lang tid 
før Imove rullet ut til flere av storby-
ene i Norge. Ifølge Gunnar Birkenfeldt, 
cofounder i Imove, har de nå over 1000 
abonnementsbiler tilgjengelige. Han 
forteller at selskapets ambisjon er å tilby 
en ny, enklere og mer bærekraftig måte 
å holde bil på.
– Et bilabonnement gir samme økono-
miske forutsigbarhet som leasing, men 

med frihet til å bytte bil, eller avslutte 
abonnementet når som helst. I prisen 
inngår alt fra forsikring og hjemlevering 
til reparasjoner og dekkskift, forklarer 
han. 
Birkenfeldt sier at et bilabonnement hos 
Imove i stor grad er et livsstilsvalg, og 
han mener bilbransjen nå gjennomgår 
en totalstrukturell endring, der kunder 
tilbys problemfri tilgang til bil uten noen 
forpliktelser. 
– Det er beundringsverdig at trendene 
vi spådde i 2018 nå realiserer seg i 
bransjen. Adopsjonen av mer miljøvenn-
lige biler, nye distribusjonsmodeller, 
delingsøkonomi og teknologiutvikling 
er blant trendene som påvirker bil og 
transportbransjen. 
Andre selskaper som tilbyr bilabonne-
ment i skrivende stund er eksempelvis 
Kinto, Fleks, SHFT, Sparebank 1, Hertz 
og Volvo.
Hva med leasing?
Når det gjelder privatleasing av bil så 
har dette alternativet flere forpliktelser 
sammenlignet med bildelingstjenester 
og bilabonnement. Her er det ofte snakk 

om langvarig leieforhold, gjerne 25 år. 
En av de største fordelene med å lease 
bil, er at utgiftene er svært forutsigbare 
og at det er leasingselskapet som tar 
risikoen forbundet med verditapet på 
bilen. Når du leaser en bil betaler du 
ofte en startleie og et etableringsgebyr, 
i tillegg til en fast månedsleie. 
Mange leasingavtaler er inkludert års-
avgift og service, men du må selv tegne 
forsikring og betale for drivstoff. Husk at 
du har full vedlikeholdsplikt på en leaset 
bil. Du må sørge for at servicer blir fulgt, 
dekkene blir byttet og eventuelle skader 
blir reparert. I enkelte tilfeller kan det å 
levere tilbake en leasingbil gi overras-
kende ekstrautgifter, men tar du godt 
vare på bilen og ikke har unormal høy 
slitasje, samt holder deg under avtalt 
kjørelengde per år, så skal du ha god 
kontroll. Vit også at dersom du ønsker 
å avslutte leasingkontrakten før leiepe-
rioden er over, kan dette bli dyrt. Les 
alltid nøye igjennom leasingkontrakten 
og vilkår.  

GUNNAR BIRKENFELDT (t.v.) er ansvarlig for salg, markedsføring og konsepter i 
Imove. Her sammen med Imove-kollega Hans Kristian Aas. FOTO: Imove

Bilabonnement: Også kalt må-
nedsleie, kjennetegnes ved leiepe-
riode fra én til flere måneder.
Bildeling og leiebil: Kjenneteg-
nes ved leieperiode fra bare noen 
minutter til en uke eller to. I dag kan 
du leie bil fra både privatpersoner og 
egne billeiefirmaer. 
Leasing: Innebærer at du leier 
en bil for en nærmere tidsbestemt 
periode, før bilen leveres tilbake. Det 
er vanligvis en startleie pluss en fast 
månedsavgift. Forbrukeren forplikter 
seg ofte til å leie en ny bil i en 35 år. 
Du har selv full vedlikeholdsplikt på 
en leaset bil.
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Dagens generasjon blir den siste. Neste år 
takker Mondeo for seg, og blir ikke erstattet.

Suksessrike bilmodeller blir erstattet. 
Slik har det alltid vært. De blir gjerne 
litt større for hver generasjon, og noen 
ganger skifter de også navn. Men det er 
også alt.
Denne vedtatte sannheten slår nå 
sprekker. Et av de fremste eksemplene 
kommer fra Ford, og heter Mondeo.  
Ryktene har gått en stund, og tidligere 
i år ble de for første gang bekreftet av 
Ford selv: Dagens generasjon Mondeo 
blir den siste. Neste år takker den for 
seg, og får ingen direkte arvtaker.
Som mye annet i bilbransjen handler 
dette om overgangen til elektrifiserte 
biler. Men ikke bare det. Mondeo 
er også offer for store endringer i 
kjøpsvanene til svært mange i vår del 

av verden. Der folkelig og fornuftig 
stasjonsvogn lenge var det naturlige 
valget for svært mange familier, har 
andre biltyper kommet inn og tatt over 
mye av salget. 
Fikk mye skryt da den kom
Dette sier Ford selv kort om det som nå 
skjer:
Som et resultat av endringer i kundenes 
ønsker og preferanser, vil Ford fase ut 
Mondeo.
Dermed er det slutt for en bil som i 
mange år har vært en av Norges mest 
solgte og som har hatt svært høy profil 
her til lands. En tvers gjennom fornuftig 
og praktisk bil – som også har gitt en 
god dose kjøreglede.

Mondeo debuterte tilbake i 1993, da 
tok den over for en annen legendarisk 
Fordmodell, nemlig Sierra. Mondeo var 
den første av Fords biler som ble kalt en 
«global» modell. Siden den ble lansert i 
Europa, er det blitt solgt rundt fem mil-
lioner eksemplarer av bilen.
Dagens Mondeo er den femte 
i rekken. Bilen fikk mye skryt da 
den kom på markedet, for blant 
annet kjøreegenskaper, design og 
kvalitetsfølelse. Men salgsmessig har 
det ikke gått så bra som før. Der de 
tidligere generasjonene alle var blant 
Norges mest solgte biler, har Mondeo 
nummer fem levd et liv langt nede på 
salgsstatistikkene. 
Hva er det så som har skjedd, bortsett 
fra elektrifisering? I hovedsak er det to 

Av Knut Skogstad

Første generasjon Mondeo kom i 1993, den 
gangen tok den over for Sierra i Fords modell-
program.
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Ford Mondeo var en 
storselger i mange år.
Snart forsvinner bilen. 
ting som har rammet Mondeo. Det ene 
er at premiummerkene har forsynt seg 
grovt av kunder som tidligere valgte mer 
folkelige bilmerker. I tillegg har SUVene 
tatt stadig større markedsandeler.
Nesten 80.000 biler i Norge
En tidligere storselger som Toyota 
Avensis er allerede borte. Mondeo 
følger altså snart etter. I Norge er det nå 
nesten bare Skoda og Volkswagen som 
klarer å opprettholde noe særlig nivå på 
stasjonsvognsalget. 
Hos Ford selger SUVen Kuga nå langt 
bedre enn Mondeo. Men det er den 
nye og elektriske Mustang MachE 
som virkelig trekker kunder. De første 
leveransene av biler kom til Norge i vår, 
og Mustang MachE er allerede et vanlig 

syn på veiene våre. Også dette er en 
SUV, det er naturligvis ikke tilfeldig. For 
å få en storselger, valgte Ford nettopp 
denne biltypen for sin første storsatsing 
på elbil.
Totalt sett har den norske importøren 
levert ut nesten 80.000 Mondeoer siden 
bilen debuterte. Det betyr at det er 
svært mye å velge mellom på bruktmar-
kedet. Du får dem fra noen hundrelap-
per over vrakpant – og til over 500.000 
kroner for eksemplarer som er så godt 
som nye. 
Salget har falt mye
I 2019 ble det solgt 40.523 Ford 
Mondeo i til sammen 20 europeiske 
markeder. Det var et historisk lavt tall, 
men det skulle gå enda dårligere i 2020. 

Da endte nemlig Mondeosalget på ikke 
mer enn 21.284 biler. 
I Norge har salgstallene de siste årene 
sunket fra i overkant av 2.500 biler i 
2015, til 96 biler i 2020. Så langt i år 
er det bare registrert noen titalls nye 
Mondeoer. Og det er nok ingen grunn 
til å tro på noe salgscomeback nå som 
det er kjent at bilen skal forsvinne. Hos 
Fordforhandlerne er det nå i stedet 
Mustang MachE som trekker kunder og 
som selger svært bra. 

Nå er det elektriske Mustang Mach-E som står for det meste 
av Ford-salget i Norge. Kombinasjonen elbil og SUV er noe 
mange bilkjøpere har sansen for. 

Fjerde generasjon ble den siste storselgeren av Mondeo. Den-
ne finnes det også solid utvalg av på bruktmarkedet i Norge.



Navn: Geir Øynes
Alder: 67 år
Familie: Gift i 1975. Fikk fire barn i perioden 76 - 82
Bosted: Bor i Sandefjord, men født i Alvdal
Aktuell: Sekretær i MA - Rusfri Trafikk Vestfold og medlem siden 1972

Av Henrik Pettersen Sunde
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Lokalradio-entusiast 
og trafikkløpmester 
Han har sine egne radioprogrammer, har tredjegradsmerket i 
MA – Rusfri Trafikk og har vunnet NM i Trafikkløp fem ganger. 
Det er ingen tvil om at Geir Øynes (67) er en engasjert mann.

Vi tar det siste først, trafikkløp. Et fer-
dighetsløp som tester trafikantens kunn-
skaper, både teoretiske og praktiske. En 
stor teoriprøve med finurlige spørsmål 
fra vegtrafikkloven, samt en kjøreløype 
med innlagte praktiske oppgaver. 
Få var bedre enn Øynes på ferdigheter 
i trafikken – med fem gull, seks sølv 
og seks bronse, samt mange triumfer 
i lokale løp og vandrepokalen, kan en 
trygt si at Øynes har bitt fra seg. Det 
hele startet på 70tallet. 
– Jeg kjørte mitt første trafikkløp på 
egen hånd i 1978 i en distriktsfinale på 
Tynset. Kjørte deretter hvert år fram til 
siste løp, som ble arrangert i 2008. Det 
ble da 30 år med aktiv trafikkløpkjøring, 
forteller han.

Siste året (1984) før Trafikkløpet ble offi-
sielt NM under Bilsportforbundet, stakk 
Øynes av med seieren i jubileumsfinalen. 
– Jubileumsløpet ble faktisk TVsendt 
på NRK Sporten med en times sending 
dagen etter løpet. Med ringreven Jon 
Herwig Carlsen som kommentator, og 
som intervjuet meg etter at seieren var 
avgjort. Det var veldig bra, minnes den 
tidligere medaljegrossisten fornøyd.
Øynes legger også til at han i 1988 vant 
Ansvarløpets vandrepokal for tredje 
gang, og dermed oppnådde 30 po-
eng som var kravet. Det resulterte i at 
vandre pokalen, som gikk fra vinner til 
vinner fra første gang i 1977 og fram til 
1988, ble hans til odel og eie. 
De fleste ville nok vært mest fornøyd 

med en rekke gullmedaljer, men Øynes 
er ikke helt av den oppfatning. 
– Ja, altså, det er jo flott med seire og 
slikt – men det jeg er mest fornøyd med 
er kunnskapen jeg har tilegnet meg. Jeg 
kjøpte og leste vegtrafikkloven hvert år 
for å forberede meg til løpene, så du 
kunne nesten ikke sette meg fast på 
noen spørsmål, forteller Øynes. 
Radiointeressen 
I tillegg til å være en kløpper på trafikk-
løp, er 67åringen også radiovert i Medi-
agruppen Vestfold. Dette har han drevet 
med siden 1985.
–  Vi startet radio da radiomonopolet 
sprakk, og man fikk mulighet til å starte 
lokalradio. Da ble det startet en rekke 
lokalradioer i landet. Sandefjord var 
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tidlig ute, og på FM hadde vi opptil 
15 radiostasjoner, som etter hvert ble 
redusert til tre før DAB tok over, fortel-
ler Øynes. 
Vi trer inn i studio, og det første som 
møter oss ved inngangsdøren er flere 
hyller fulle til randen av kassetter, CDer 
og LPplater. Selv om alt foregår digitalt 
i dag, har han bevart minnene. 
–  Da vi starta i 84, var det kassetter 
og LPplater som var in. Her er litt av 
kassettarkivet fra den gang og mange 
hundre LPplater. Så kom CDplatene 
etter hvert. Det er viktig å bevare min-
nene, forklarer Øynes med stolthet. 
–  Hvordan har overgangen til DAB 
vært, da?

–  Vi er fortsatt på FM, men det faser 

vi ut etter hvert. Vi har dessverre ingen 
målinger, så vi har ikke oversikt over 
forholdet til lytterne før og etter DAB, 
sier han. 
Øynes sier også at Mediagruppen 
Vestfold har et ønske om et eget radio
program som tar for seg musikk og 
trafikk. Kanskje blir MAmedlemmer et 
fast innslag der? 
Tredjegradsmerket
Øynes har vært medlem i MA siden 
1972, og som medlem i over 40 år resul-
terer det i tredjegradsmerket 
Veien til medlemskapet falt naturlig. Han 
ble nemlig født inn i en familie med MA
medlemmer. 
–  Foreldrene mine var trofaste med-

lemmer i MA, og det var også slik jeg 
startet med trafikkløp. Videre var jeg 
aktiv i MAmøter i Alvdal der jeg kom-
mer fra – du kan trygt si at jeg vokste 
opp i miljøet. 
–  Som mangeårig MA-medlem, hva 
tenker du når du hører at over 10 
000 førere hvert år blir anmeldt for 
ruskjøring?

–  Man kan være glad man ikke er borti 
ulykker når man ferdes på veiene i dag. 
Statistikken er urovekkende, og det er 
jo et varsko til myndighetene om at de 
må gjøre noe for å fjerne rus i trafikken. 
Øynes avslutter med at han tror alkolås 
kan være et fornuftig tiltak for å fjerne 
de som kjører alkoholpåvirket fra vei-
ene, samt at holdningene må bli bedre.
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Noe av det som kjennetegner 
franskmenn – på både godt og 
vondt – er tidvis skyhøy selvtillit. Da 
Renault 4 ble lansert tilbake i 1961, var 
produsenten skråsikker på at den kom 
til å bli en vinner. Det ble den, det kan vi 
røpe med én gang.
Renault 4 traff tidsånden perfekt. Det 
var oppgangstider i Europa, flere fikk 
råd til å realisere drømmen og kjøpe 
seg bil. Og Renault 4 var oppnåelig for 
mange.
De franske bilprodusentene var gode på 
småbiler. Her handlet det blant annet 
om å utnytte plassen optimalt, dessuten 
tilby praktiske løsninger. Og så gikk ikke 
utviklingen riktig så fort som den gjør i 
vår tid. Det sier sitt at Renault 4 faktisk 
er en av bilmodellene som har levd 
lengst. Den hang med helt til 1992. Fak-
tisk enda litt lenger i enkelte markeder. 

I løpet av alle disse årene rakk Renault å 
produsere over 8 millioner eksemplarer 
av den. Et nesten surrealistisk høyt tall. 
Men det var slett ikke gitt at den lille, og 
med dagens øyne litt snåle bilen, skulle 
bli en så stor suksess. For den bød på en 
del særegenheter og uvanlige løsninger 
da den dukket opp.
Verktøysett og få tommeltotter
Som den første bilen fra Renault hadde 
den forhjulsdrift, den hadde et helt nytt 
design og en kombiløsning som ikke var 
vanlig den gang. Den hadde også en 
annen franskmann som en arg konkur-
rent. Nemlig Citroën 2CV. Den bygde på 
mange av de samme prinsippene. Prak-
tisk, enkel, rimelig, god framkommelig-
het og en bil som skulle fungere i både 
by og bygd. Det er ingen hemmelighet 
at Renault brukte 2CV som inspirasjon 
da de utviklet 4, samtidig som de sørget 

for å gjøre den til en mer moderne bil. 
Den skulle også være rimelig å kjøre  
og enkel å reparere. Det siste var viktig 
for mange kjøpere. Hadde du et greit 
verktøysett og ikke for mange tommel-
totter, kunne du gjøre mye selv på en 
såpass enkel bil som dette. Og med det 
spare penger til verkstedutgifter. Det var 
ikke gratis å ha bilen på verksted, den 
gangen heller…
Etter hvert kom Renault 4 også i flere 
ulike varianter. Både luksusutgaver med 
mer utstyr, som stasjons og varevogner 
og til og med som cabriolet.
Litt som en potet
En bil overlever ikke en produksjonstid 
på mer enn 30 år uten noen endringer. 
Så også for Renault 4. Girkassen fikk et-
ter hvert fire trinn, i stedet for tre. Bilen 
fikk skivebremser foran, den fikk større 

GT heter denne spesialutgaven fra 1982, her er 
vi altså et godt stykke ut i livsløpet til Renault 4.

Noen ganger treffer bilmodeller bare helt utrolig godt. Som Renault 4.

Den ble produsert i 31 år – og var en gedigen suksess
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motorer og fra 1972 et 12volts elektrisk 
anlegg. I tillegg en del mindre, estetiske 
oppgraderinger. 
Men grunnformen var lik, og bilen tro 
mot det opprinnelige konseptet. Man 
var aldri i tvil om at det var en Renault 4, 
når man møtte den.
Den ble brukt av postvesen, som brann 
og politibil og som militært kjøretøy. 
Den var like populær hos bønder på 
bygda som en real arbeidsbil – som en 
snerten småbil i byen. Den var litt som 
en potet, og kunne brukes til det meste.
Hvilte på laurbærene
4 gikk fra å være det man kan kalle for 
en fransk folkevogn til å bli en kultbil, i 
løpet av 80tallet.
Det er naturligvis ikke til å komme 
fra at den mer enn 30 år gamle kon-
struksjonen begynte å bære preg av 

tidens tann på slutten. Det var også 
kollisjons sikkerhet og utslipp som var 
utslagsgivende da man valgte å stoppe 
produksjonen av den lille, enkle, men 
sjarmerende bilen. Som faktisk feirer 60 
år i år.
Sett i etterkant, er det nok også enkelt 
å mene at Renault nok hvilte litt for 
lenge på laurbærene. For da 4 til slutt 
forsvant, var den godt frakjørt av de 
fleste konkurrentene. Da hjalp det ikke 
bare med en god dose sjarm.
En ekte verdensbil
Bilkjøperne hadde fått mange mer 
moderne biler å velge mellom, da ble 
det stadig tøffere for denne modellen. 
Konkurransen kom også fra egne rekker. 
Renault 5 var en langt mer moderne bil, 
likevel koster den ikke mye mer enn 4. 
Og for mange bilkjøpere var valget mel-
lom de to enkelt. 

Produksjonen av Renault 4 stoppet 
«egentlig» i 1992. Men den varte faktisk 
to år til, i Slovenia. Der var det ikke slutt 
før i 1994.
Underveis i levetiden ble bilen produ-
sert og satt sammen i rekke land. Her er 
noen av dem: Algerie, Marokko, Mexico, 
Colombia, Portugal, Australia, Chile, 
Italia, Uruguay og Irland. Og naturligvis: 
Hjemme i Frankrike.
I flere av disse landene kan du fort-
satt komme over 4eksemplarer som 
er bruksbiler. Det sier mye om hvor 
seiglivet modellen er.  Her spiller det 
naturligvis også inn at den er en enkel 
konstruksjon. Så lenge du unngår rust, 
kan du holde liv i en Renault 4 uten at 
det trenger å koste veldig mye.  

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 min-
nene med Motorførerens lesere. Denne gang handler 
det om en den legendariske Renault 4.

Varebilutgave måtte man også ha, denne 
er fra 1969.

Renault 4 ble produsert i mange spesial-
utgaver. Denne heter Parisienne og kom 
i 1963.

Fra debuten i 1961: Renault utviklet en 
bil med flere innovasjoner – og traff 
virkelig blink.

Den ble produsert i 31 år – og var en gedigen suksess
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Utvikler veier som kan lade bilen under kjøring

Ifølge det anerkjente magasinet Insider 
har en gruppe forskere utviklet en 
teknologi som lar elektriske biler lade 
under kjøring. Artikkelen er oversatt 
av Teknisk Ukeblad, og beskriver en 
løsning som innebærer at det på mye 
trafikkerte veier kan bygges et ladefelt 
som lader batteriene når bilene kjører 
over overflaten. Den ladbare kjørebanen 
skal kunne identifisere bilene som tar 
lading slik at det senere kan kreves 
betalt for strømmen.
– Den eneste måten vi kan få folk til å 

kjøpe elektriske biler på, er å gjøre det 
like enkelt å lade dem som å fylle driv-
stoff på biler med forbrenningsmotorer. 
Med en slik trådløs ladeteknologi, vil 
de elektriske kjøretøyene ha enda færre 
begrensninger enn de tradisjonelle, for-
klarer Khurram Afridi, lektor i elektro og 
datateknikk ved Cornell University i New 
York State.
100 år gammel teknologi
Vitenskapen bak teknologien går mer 
enn 100 år tilbake i tid, og ble utviklet 

av oppfinneren Nikola Tesla, som blant 
annet står bak vekselstrømsmotoren.
Det er langt fra første gang at forskere 
eksperimenterer med trådløse ladealter-
nativer for elbiler. Helt tilbake i 1986 ble 
mulighetene for trådløs lading av elbiler 
testet, som en del av et samarbeid mel-
lom lokale myndigheter, universiteter og 
offentlige og private selskaper.
Den trådløse strømmen overføres fra 
integrerte metallplater i veien, som er 
koblet til strømnettet og en høyfre-

Når elbilen går tom for strøm, gjelder det å finne nærmeste 
ladestasjon. Slik behøver det ikke være i fremtiden. Forskerne 
jobber på spreng med en teknologi som skal gi oss veier som lader.
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Utvikler veier som kan lade bilen under kjøring
kvent inverter. Platene lager vekslende 
elektriske felt, som tiltrekker seg og 
frastøter et par tilsvarende plater festet 
til bunnen av elbilene.
Brukt til lading av mobiltelefoner
De siste årene har mange teknologi
bedrifter også brukt teknologien til 
å lade elektroniske enheter og sær-
lig mobil telefoner. Generelt har det 
imidlertid vært en nedgang i arbeidet 
med å utbedre trådløs lading, ettersom 
maskinvaren har vist seg å være både 
kostbar og upraktisk.
Forskergruppen jobber fortsatt med å 
forbedre teknologien slik at den effek-
tivt kan lade elbilene. For tiden tar det 
omtrent fire til fem timer å lade mindre 
elektriske kjøretøyer på landeveien, 
mens for eksempel Teslabiler vil kreve 
enda lengre ladetid.
Det vil også kreve en grundig overhaling 
av offentlige veier før teknologien kan 
brukes. Ifølge forskerne vil ladefeltene 
i utgangspunktet være best egnet for 
motorveier, større byer og ved stopp-
skilt og trafikklys.
Den nye teknologien vil trolig ikke være 
klar til utstrakt bruk før det neste tiåret, 
men forskergruppen eksperimenterer 
for tiden med å bruke teknologien til 
gaffeltrucker og selvkjørende roboter 
i produksjonslagre, i samarbeid med 
Toyota.

– Vi må gjøre det like enkelt å lade bilen som å fylle drivstoff. Løsningen 
kan være ladefelt i veien, mener forsker Khurram Afridi.

SKJERMBILDE: CORNELL UNIVERSITY



Rosa, oransje eller lilla er altså blant 
de mest avskrekkende fargene på en 
bruktbil. Kundene går ofte rett forbi, og 
du risikerer å få en elendig pris.
Har du derimot en bil som er lys grå, 
sort eller mørk grå metallic, vil den 
være lett å selge videre. Og prisen blir 
sannsynligvis deretter. Det er svenske 
Kantar Sifo som har undersøkt fargenes 
betydning for prisene på bruktbiler. Un-
dersøkelsen viser at opp mot 60 prosent 
av de potensielle kundene går rett forbi 
en bil som har «feil» farge.
Det har i mange år vært en «morsom-
het» at kvinner velger bil ved å se på 

fargen, men sannheten er at menn fak-
tisk er mer opptatt av fargen på lakken. I 
undersøkelsen svarte nemlig 58 prosent 
av mennene at de ville avstå hvis bilen 
har «feil» farge, mens «bare» 48 prosent 
av kvinnene var opptatt av fargen.
Dårlig lukt og slitte dekk
Nærmere 1200 personer i alderen 16 
til 79 år deltok i den svenske under
søkelsen. I tillegg til fargen, er dårlig 
lukt i kupeen, ødelagte seter, skader på 
lakken, ødelagt utstyr og slitte dekk de 
vanligste årsakene til at folk styrer unna 
et bruktbilkjøp.
Hvis vi et øyeblikk ser bort ifra 

annenhåndsverdien, kan det være 
flere grunner til å tenke gjennom 
fargevalget når du bestiller den nye 
bilen din. Eksempelvis kom den britiske 
bilrekvisitabutikken Halfords, etter å ha 
undersøkt 1200 biler i fem ulike britiske 
byer, frem til at røde biler er mest utsatt 
for fugleskitt. Grønne biler skal visstnok 
være best for den som vil unngå de 
hvite flekkene.
Hvitt mest polulært i verden
Og ønsker du å stikke deg litt ut fra 
mengden på verdensbasis, styrer du 
unna hvite biler. Ifølge lakkprodusen-
ten PPG er hvitt i særklasse den mest 

Av Jøran Ledal
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"Spreke farger" på bilen kan koste deg dyrt

DE UPOPULÆRE
1. Rosa 2. Orange 3. Gul 4. Lilla 5. Beige

Fargen har stor betydning når vi velger bil. Hvis du vurderer en «sprek» farge 
for å vekke litt oppsikt, skal du være klar over at rosa og oransje biler skremmer 
bruktbilkjøperne.



populære fargen (38 prosent) med sort, 
sølv og grå på de neste plassene. En 
del av forklaringen er nok at hvitt best 
reflekterer sollys, og dermed motvirker 
gloheite biler. Kanskje ikke den største 
utfordringen på våre breddegrader, men 
desto viktigere jo lengre syd du bor.
Hvite biler kolliderer minst
Valgets kval blir straks litt vanskeligere 
om vi også legger inn sikkerhet som et 
moment å ta hensyn til. Ifølge Monash 
University’s Accident Research Centre 
i Australia er nemlig hvite biler ti 
prosent mindre utsatt for ulykker enn 
svarte biler, uavhengig tid på døgnet. 

Kremfargede, gule og beige biler følger 
hakk i hæl som de minst ulykkesutsatte. 
I tillegg til svarte biler, som altså er 
de mest ulykkesutsatte, er også grå, 
sølvfargede, røde og blå biler oftere 
utsatt for ulykker.
I tillegg til personlige preferanser, 
kan også underbevisstheten spille inn 
i farge valget. Mange forbinder hvitt 
med at noe er nytt og rent og dermed 
signaliserer at man er perfeksjonist. Sort 
regnes som tidløst og sofistikert, mens 
blått signaliserer at man er til å stole på.
En forlengelse av deg selv
Så i den grad en bil er en forlengelse 

av deg selv, så spiller bilfargen en viktig 
rolle for alle typer personlighet. Rødt 
signaliserer lidenskap og villskap, sølv 
nytenkning og innovasjon og grått er 
moderasjon og tilbakeholdenhet.
Ifølge psykologene representerer oran-
sje kreativitet og originalitet, mens gult 
forteller omverdenen at du er «solskinn 
på en flaske»  en glad, vennlig person 
som liker tanken på at folk smiler inn-
vendig når de får øye på den gule, friske 
bilen din. Og når alt kommer til stykket, 
er det kanskje ikke det verste man kan 
signalisere til medtrafikantene...
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"Spreke farger" på bilen kan koste deg dyrt

DE POPULÆRE
1. Lys grå 2. Mørk grå 3. Svart 4. Blå 5. Rød



Elektrifiseringen av bilparken gjør at 
mye nå endres – og det fort. En av dem 
som er langt framme her, er Volvo. Det 
er allerede noen år siden de gikk ut 
med nyheten om at de ikke kommer til å 
utvikle noen flere dieselmotorer. 
Nå er målsetningen å selge kun elek-
triske biler når vi kommer til 2030. Og 
i Norge er de allerede på god vei mot 
dette. Elektriske XC40 er med solid 
margin Volvos mest solgte modell her 
hjemme. Resten av salget består for en 
stor grad av ladbare hybrider. Og så har 
vi to biler som skiller seg fra resten, og 
hverken er elektriske eller ladbare.
V60 og V90 Cross Country heter de. 

Sistnevnte var spådd å skulle bli en stor 
suksess i det norske markedet da den 
tok over for den tidligere bestselgeren 
XC70. Slik har det imidlertid ikke gått. 
For mens dagens V90 fort ble ladbar, og 
har hatt stor suksess som det i Norge, 
valgte Volvo å ikke komme med en slik 
drivlinje på Cross Countryutgaven. I 
stedet har den fått såkalt mildhybrid
løsning i kombinasjon med enten ben-
sin eller dieselmotor. Her bruker Volvo 
et 48volts batteri som får strøm ved 
regenerering og bidrar med litt ekstra 
krefter når det trengs. Men lades kan 
den altså ikke.
Prisene starter på isolert sett ikke så 
avskrekkende 737.800 kroner. Men det 

blir fort en god del dyrere for Volvo tar 
seg godt betalt for ekstrautstyr. Det gjør 
at testbilen til slutt ender på 963.600 
kroner.
Kjøreegenskaper/motor
Under dette panseret finner vi en fire-
sylindret 2liters bensinmotor som yter 
250 hestekrefter, og 350 Nm. 4x4 er 
naturligvis standard. Motoren gjør bilen 
kvikk, 0100 km/t går på 6,9 sekunder. 
Og som det skal være på nye Volvoer 
nå: Toppfarten er begrenset til 180 km/t. 
Her tenker man sikkerhet!
Kjøreegenskapene er vektet mot kom-
fort. Du er aldri i tvil om at du sitter bak 
rattet i en stor og ganske tung bil. Men 
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Av Knut Skogstad

Dette er Volvoen som henger 
litt igjen i «gamle dager»

Det gjør også at V90 Cross Country selger 
mye mindre enn den nok kunne gjort.

Volvo V90 Cross Country
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samtidig er tyngdepunktet lavere enn 
i en SUV. Det er få tendenser til kreng-
ning her. At bakkeklaringen har økt fra 
15,6 centimeter på V90 og til 21 på 
Cross Countryutgaven, merkes lite. Slik 
sett er dette et godt kompromiss mel-
lom stasjonsvogn og SUV. Støydemping, 
seter og interiør for øvrig har svært god 
kvalitetsfølelse. Bilen oser trygghet og 
sikkerhet, inne i en V90 Cross Country 
sitter du godt beskyttet fra alt annet 
rundt deg på veien. 
Plass og praktiske løsninger
Volvo har lange og sterke stasjonsvogn-
tradisjoner. Men med V90 valgte de 
også å gå litt nye veier. Her er nemlig 
ikke plass vektet like tungt som tidli-
gere. I stedet har sporty design med 
fallende taklinje fått trumfe flest mulig 
liter bagasjerom. Med 560 liter er det på 
ingen måte lite bagasjeplass her, men 
V90 Cross Country må likevel se seg 
slått av flere konkurrenter, også biler en 
klasse under.
Ellers er det en kjempesmart løsning der 
du kan slå opp en del av bagasjeroms-
gulvet, fint for å sikre gjenstander og 
unngå at noe sklir framogtilbake. Det 
er bra med smårom rundt i kupéen, et 
pluss også for skikkelige koppholdere. 

Volvo har brukt dette interiøret i flere av 
sine modeller i mange år nå. Nyhetens 
interesse er derfor over, men det ser 
fortsatt bra ut.
Sikkerhet og sikkerhetsutstyr
Her har Volvo lange og gode tradisjo-
ner. V90 fikk naturligvis fem stjerner og 
toppscore hos Euro NCAP da den ble 
lansert. Bilen er spekket med sikkerhets-
systemer, det mangler absolutt ingen 
ting.
Forutsigbare og trygge kjøreegenskaper 
er også en del av denne pakken. Volvos 
visjon er at ingen skal dø i deres nye 
biler. Å begrense toppfarten til 180 km/t 
er et av virkemidlene her. Du får også 
en sikkerhetsnøkkel som Volvo kaller 
Care Key. Den gjør det mulig for eierne 
å kunne sette ytterligere begrensninger 
på toppfarten, hvis man for eksempel 
skal låne bort bilen til yngre og/eller mer 
uerfarne sjåfører.
Design
Den økte bakkeklaringen betyr gan-
ske mye for designet. Bilen ser høy og 
muskuløs ut, samtidig som litt offroad
pynt er med på å skille den fra de øvrige 
V90variantene. Likevel er det ikke 
samme snobbefaktor over dette, som 

enkelte modeller fra særlig de tyske 
konkurrentene. Det er litt mer jordnært 
og «nedpå», selv om prisen fort nærmer 
seg en million kroner.  
Konklusjon 
V90 Cross Country er på mange måter 
en perfekt «Norgesbil». Sterk motor, 
4x4, praktiske egenskaper og høy sik-
kerhetsfaktor. Likevel lever den et gan-
ske anonymt liv, et godt stykke nede på 
salgsstatistikkene. Årsaken er drivlinjen. 
Både det at ladbare biler har mindre 
avgift – og at mange nybilkjøpere anno 
2021 er skeptiske til noe annet enn elbil 
eller ladbar hybrid. 
Prisen setter også en stopper for 
mange. Når den nærmer seg en million 
kroner, er det mye fint å velge mel-
lom. Og da er det nok ikke slik at en 
stasjonsvogn fra Volvo når opp hos alle. 
Annenhåndsverdi er også en liten usik-
kerhetsfaktor. Den avhenger i stor grad 
av hvor fort det elektriske skiftet vil gå 
de kommende årene.  Men forgjenge-
ren XC70 med dieselmotor er faktisk en 
av bilene som holder seg aller best på 
bruktmarkedet. Det sier sitt om at det 
fortsatt er en god del bruktbilkjøperne 
som ikke må ha noe elektrisk.

FAKTA OM VOLVO V90 CROSS COUNTRY
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Modell: B5 AWD 
Motor: 2-liter bensin + mildhybrid 
Effekt: 250 hk / 350 Nm 
Elektrisk rekkevidde: 42 km 
0-100 km/t: 6,9 sek.  

Toppfart: 180 km/t 
Forbruk: 0,650,77 l/mil 
Bagasjerom: 560  1.526 liter  
Lengde 493/ bredde 189/ høyde 154 
Bakkeklaring: 21 cm 

Vekt: 1.838 kg 
Hengervekt: 2.400 kg 
Pris fra: 737.800 kroner 

Cross Country er «offroad-versjonen» 
av Volvo V90. Det er også én av bare to 
Volvo-modeller som ikke kan lades med 
en ledning.

560 liter bagasjerom, det gjør at V90 
Cross Country er langt fra stasjonsvog-
nen med mest plass til bagasje.

Høy kvalitetsfølelse i interiøret, her traff 
Volvo veldig godt da dette debuterte 
på andre generasjon av den store SUV-
en XC90.
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2020 var et rekordår for 
fyllekjøring, 2021 ligger an 
til å bli verre. 
I april ble 779 personer anmeldte for 
ruskjøring. Hittil i år har 3197 perso-
ner blåst til rødt. Sammenlignet med 
rekordåret 2020, er det en svak økning 
på tre prosent. 
Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, 
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, liker 
ikke det hun ser.   
– Ruskjøringstallene er litt som bolig-
prisene – de bare stiger og stiger. Og 
det er svært bekymringsverdig. Er du 
mellom 18 – 24 år og kjører med en 
promille på 0,5, øker sannsynligheten 
for å bli drept med 900 ganger. Det 
viser hvor livsfarlig fyllekjøring faktisk 
er. Det er ikke noe å bagatellisere, sier 
Kristoffersen. 
Hadde det ikke vært for politiet, mener 
Kristoffersen at dødstallene i trafikken 

hadde vært langt høyere. 
– Heldigvis har vi verdens beste Utryk-
ningspoliti. Hadde det ikke vært for UP, 
ville dødstallene i trafikken vært betyde-
lig høyere. Men det er vanskelig å kon-
kurrere med fyllekjørere til enhver tid 
– derfor er det avgjørende at publikum 
tipser, konstaterer Kristoffersen. 
136 personer ble anmeldt for kjøring i 
ruspåvirket tilstand i Øst politidistrikt i 
april – det tilsvarer en økning på 35 pro-
sent sammenlignet med april i fjor. 
Så langt i år har 565 personer blitt 
anmeldt for ruskjøring i distriktet. Det 

er en økning på 30 prosent i forhold til 
samme tid i 2020. Ingen andre distrikt 
anmelder så mange for ruskjøring som 
Øst politidistrikt. 
– Jeg tror ikke at folk er verre i Øst 
enn andre steder, årsaken til at flere 
anmeldes, er nok at det bor flest folk 
i distriktet, samt et offensivt UP, sier 
Kristoffersen. 
Unge voksne er verst 
Aldersgruppen som blåste til rødt flest 
ganger i løpet av april, var 25 – 34 årin-
ger. 229 av 779 personer i den gruppen 
kjørte med over lovlig verdi. 
– Vi ser igjen at førere som har hele livet 
foran seg, har dårligst holdninger. Det 
er ikke unikt at disse skiller seg negativt 
ut. Totalt sett i år, er det nevnte alders-
gruppe som anmeldes hyppigst, sier 
generalsekretæren og legger til: 
– Tall fra politiets tilstandsanalyse viser 
også at 9 av 10 anmeldte fyllekjørere er 
menn.  

Fyllekjøring: Nytt trist rekordår? 
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MA-MEDLEMSKAP

Din medlemsfordel:
MA Veihjelp med Viking

Ring MA Veihjelp tlf. 800 30 008 (fra 
utlandet +47 22 68 50 09). Ha ditt 
medlems nummer klart.
Det er kun disse numrene som gjelder 
for MA Veihjelp. Du får god service og 
rask hjelp!
Medlemskapet gjelder ved assistanse-
behov i hele Europa under forutsetning 
av at tjenesten er tilgjengelig lokalt i de 
enkelte land.
VIKTIG: 

Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og 
ikke avbestilles, må betales av medlem-
met!

Tre kategorier dekket 
MAs medlemmer i følgende kategorier 
er dekket av MA Veihjelp:
 MA Medlemskap m/veihjelp
 Familiemedlem MA (ektefelle/sam-

boer)
 Plussmedlem Ung i trafikken

Som MA – og Ung i trafikkenmedlem med veihjelp har du rett til to kostnadsfrie assistan-
ser i året. Dersom du skulle behøve flere assistanser betaler du en egenandel på kr. 100, 
pr. assistanse.

Hvem gjelder avtalen?
MA Veihjelp gjelder for deg som person 
og er knyttet til biler som:
 eies av medlemmet.
 tilhører andre personer i medlemmets 

husstand, men som kjøres av medlem-
met.

 er registrert på et firma og medlemmet 
er fast bruker av bilen.

 som har gyldig kasko eller delkasko 
forsikring. Vekt opp til 5 tonn.

Dekningen gjelder ikke for:
 husstandsmedlemmer som ikke er 

medlemmer i MA
 biler med utenlandske skilter
 biler i kommersiell tjenestebruk
 biler med prøveskilter
NB! Motorsykler, mopeder og firehjulin-
ger krever tilleggsdekning.

Trenger du tilleggsdekning? 
Sjekk om du trenger tilleggsdekning:
 Hvis bilen kun er ansvarsforsikret.
 Du ønsker å benytte deg av MA 

Veihjelp for motorsykkel, moped og 
firehjuling.

 Du får driftsstans over 24 timer og 
ønsker gratis leiebil (dekkes opptil kr. 
2000,. OBS! Utgifter til taxi dekkes 
ikke).

I tilfellene over må du betale en tilleggs-
dekning på kr 330, pr. år i tillegg til 
medlemskontingenten.
Kontakt MA  Rusfri Trafikk, så sender vi 
deg faktura.
Husk å oppgi kjøretøyets registrerings-
nummer og hva tilleggsdekningen skal 
gjelde for.
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Støtt oss ved 
å kjøpe MAs 
aktivitetshefte

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

MAkalenderen for 2021 er nå til salgs 
for kr 448, fritt tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 
100.000 kroner. I tillegg er det mange 
andre flotte gevinster, deriblant flere 
pengepremier.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bi-

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

Skattefrie gaver
Forutsetningen er at gave-
beløpet må være på minst 
500 kroner for at giver kan 
få skatte fradrag. Husk at den 
øvre grensen for gaver med 
skattefradrag er hevet til 
50.000 kr i året. 
For eventuelt over skytende beløp gis 
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge lo
ven gå til MAs prosjekter og satsing på 
trafikksikkerhets arbeid. For at  giveren 
skal kunne trekke fra på skatten, må 
MA ha navn og adresse, samt  giverens 
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er 
en person, eller giverens organisasjons
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie 
gaver kan rettes til:

Ole E. Veimodet
tlf 22 47 42 02 //ma@marusfritrafikk.no.

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

Slik bestiller du for Ung i Trafikkens 
medlemmer:

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

Slik bestiller du for MA-medlemmer:

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

Kjøp MAkalenderen 
2021 og lodd i MAs 
landslotteri!
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Kun kr 85,- pr billett



Dine medlemsfordeler i MA – Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste MA Veihjelp. Ring 800 30 008

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

Kino – Norgesbilletten Pris pr. billett, kr. 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/medlemsfordeler
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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.



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

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   Mobil:

E-post:

930,- Premium med redning

630,- Premium uten redning

720,- Honnør med redning

420,- Honnør uten redning

300,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

260,- Støttemedlem

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Kryss av for medlemskategori:

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

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

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

MA-MEDLEMSKAP



Frp fremmet nylig et forslag i Stortinget om å fjerne prikkbelastningen på 
førerkortet. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i 
Trafikken, mener forslaget kan true Nullvisjonen. 
Nestleder i Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud (Frp), 
har uttalt til NRK at det heller må bygges nye veier, og at det 
ikke er prikkbelastningen som er årsak til at Norge er best i 
verden på trafikksikkerhet. 
– Det viktigste er å sørge for å bygge nye, moderne veier uten 
møteulykker, sa Hoksrud. 
Hoksrud hevdet også at det må fokuseres på bedre kjøreopp-
læring og skapes en tryggere bilpark. 
80 prosent færre drepte
Om du i dag får åtte prikker på førerkortet i løpet av tre år, 
taper du retten til å føre motorvogn i seks måneder. Er du på 
prøvetid, får du dobbel prikkbelastning. 
– For oss er det uforståelig at Frp vil fjerne et tiltak som 
beviselig reduserer dødsulykker i trafikken. Siden år 2000 har 
Norge redusert antall drepte ungdommer i trafikken med 80 

prosent. Prikkbelastningen har vært en viktig bidragsyter til 
den positive utviklingen, sier Henrik Pettersen Sunde, kommu-
nikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken
– Distriktsfiendtlig forslag
De verste trafikkulykkene skjer i distriktene – Ung i Trafikken 
mener forslaget til Frp også er uheldig med tanke på distrik-
tene. 
– Vi mener at forslaget er distriktsfiendtlig. Den verste 
råkjøringen skjer i grisgrendte strøk, og vi frykter at en 
fjerning av prikksystemet vil forsterke ulykkesbildet i distrikts
Norge ytterligere  særlig blant unge.  Får dette Frps forslag 
flertall, er visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i 
trafikken truet, mener Sunde. 

Mener Frpforslag kan 
føre til flere trafikkdrepte
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Nylig la samferdselsministeren frem Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033. En 
av de store vinnerne i nye NTP, er trafikksikkerheten. 
På 1960tallet ble rundt 15 000 barn og ungdom drept og 
hardt skadd i trafikken.
I 1971 meddelte Liv Aasen (Ap) følgende: «I perioden fra 1970 
til 1990 regner man med at det vil bli liggende igjen på vei-
ene våre 14 500 drepte og 400 000 mer eller mindre alvorlige 
skadde. Jeg bruker med hensikt utrykket "bli liggende igjen", 
for man må faktisk over slagmarken i krig for å finne tilsva-
rende tall.»
Ordene til Aasen er harde, og kunne fort blitt en realitet om 
trafikksikkerhetsarbeidet ikke ble bedret. Utviklingen har vært 
formidabel, og siden år 2000 har Norge redusert antallet 
trafikkdrepte ungdommer med 80 prosent. 
Og enda færre trafikkdrepte unge skal det forhåpentligvis bli. 
I fremleggelsen av NTP er Knut Arild Hareide tydelig. Regje-
ringen har satt seg som mål at innen 2050 skal ingen miste 
livet i trafikken, og videre prioriterer regjeringen å bruke 500 
millioner kroner i første seksårsperiode av Nasjonal transport-
plan til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge.

Høy fart, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende 
bruk av bilbelte er eksempler på atferd som gir sterkt forhøyet 
risiko for alvorlig skade eller død. Å motvirke slik atferd vil 
være et viktig innsatsområde i planperioden.
Vi leser med stolthet at NTP trekker frem Ung i Trafikkens ar-
beid som eksempel på tiltak som forebygger drepte og hardt 
skadde ungdommer. Satsingen i NTP skaper muligheter til en 
betydelig styrking av Ung i Trafikken og andre trafikksikker-
hetsorganisasjoners arbeid for å forebygge nettopp høy fart, 
ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende bruk av 
bilbelte.
Det er mange familier i vårt langstrakte land, som uten å 
være klar over det, bør være svært takknemlig og glad for 
den nye transportplanen. Dette er en plan som over de neste 
tolv årene reduserer sjansen for at du og jeg mister en venn i 
trafikken. 

Stig Eid Sandstad
daglig leder UiT

Trafikksikkerheten er en vinner i NTP

KLARE MENINGER

39MOTORFØREREN  |   5  |   2020



Russen blir ofte anklaget for å være uansvarlige, men kritikken passer i alle fall 
dårlig på russejentene ved Solør videregående skole i Innlandet. De er nemlig 
opptatt av trafikksikkerheten – og har installert en alkolås i russebilen sin.
Russejentene Mina Moen Embretsen (18), Maiken Botilsrud 
(18), Malin Frysjøenden (18) og Maren Seigerud Moe (18) sier 
de har installert alkolåsen for å forhindre promillekjøring. 
– Vi synes dette er en ekstra sikkerhet. Dersom vi står parkert 
og fester, kan det komme folk og sette seg bak rattet mens vi 
ikke følger med. Med alkolåsen unngår vi uønskede hendel-
ser, sier de og legger til: 
– Vi har ingen medruss å miste.
En alkolås er en teknisk anordning som kobles til kjøretøyets 
tenningssystem, og som forhindrer kjøring med promille. Der-
som føreren ikke avlegger pusteprøve, eller alkolåsen måler 
promille over promillegrensa, får man ikke start på kjøretøyet.
De forklarer at alkolåsen fungerer slik at bilen ikke starter om 
den har stått stille i mer enn et minutt. Da må sjåføren blåse 
før tenningen virker.

Alkolåsen har de fått sponset av et KGK, og tiltaket ble en del 
av Ung i Trafikken sin årlige kampanje #edrusjåfør.
– Gode forbilder
Slagordet er: Vi drikker kanskje mye, men sjåføren vår er alltid 
edru. 
– Russejentene er gode forbilder, og tiltaket med alkolås kan 
være med på å forhindre ulykker i trafikken. Vi mener ikke 
nødvendigvis at alle russebiler trenger en alkolås, men vi hyl-
ler all russ som tar avstand fra promillekjøring, sier prosjektle-
der i Ung i Trafikken, Kari Houth Fjellseth (29).
Hun opplyser at de siste tre årene har 18 personer i alders-
gruppen 18–19 år mistet livet i trafikken, mens 74 er blitt 
hardt skadet.
– Statistisk sett skyldes hver fjerde ulykke promillekjøring. For 
førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 
900 ganger med en promille på mer enn 0,5 sier hun.

Installerte alkolås i russebilen

Prosjektleder

Kari Houth Fjellseth.
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For mange er el-sparkesykkelen et naturlig valg for hjemreisen etter en fuktig natt 
på byen. Det skal det visst også være i fremtiden.  
En skal høre mye rart før ørene detter av, men nå er det jam-
men meg like før. 
I vår presenterte samferdselsministeren de nye reglene på 
elsparksykkel. Her fremkommer det blant annet at du kan få 
bot ved feilparkering og at farten på tohjulingene skal ned. 
Noe Ung i Trafikken smiler for. Men vi smiler ikke akkurat om 
kapp med sommersolen når vi ser at det fortsatt er fritt frem 
for promillekjørerne.
Det er paradoksalt, og ja, faktisk nesten ikke til å tro. Spesielt 
med tanke på ulykkesbildet og at Hareide for en liten stund 
siden bruset med fjærene ved fremleggelsen av NTP, og sa at 
trafikksikkerhet skal prioriteres enda hardere. 
Nylig offentliggjorde TØI en rapport hvor det fremkommer at 
43 prosent av elsparkesyklister har kjørt med promille og at 
brukerne mener det er lite sannsynlig å bli stoppet i promille-
kontroll. Tall fra fjoråret viser at promillekjøring er et betydelig 
problem, og i juni i fjor var 50 prosent av skadene knyttet til 

fyllekjøring. 
Ministeren argumenterer med at det i dag ikke er lov å være 
overstadig beruset når man kjører med elsparkesykkel. Det 
Hareide påpeker er riktig, men i praksis er det fritt frem for 
fyllekjørerne med mindre de forårsaker en ulykke. Ung i Trafik-
ken mener regjeringen bagatelliserer hvor ille dette kan gå.  
For å styrke trafikksikkerheten og redusere antall skader 
mener Ung i Trafikken at vi er avhengig av en konsekvent re-
aksjon. De manglende reglene på promillekjøring, er helt klart 
ikke i tråd med verken Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt 
skadde i trafikken eller FNs bærekraftsmål. 
Med promille i blodet øker sjansen for at en opptrer uaktsomt 
i trafikken, og vi frykter at ulykkesbildet fra i fjor gjentas og i 
verste fall får vi flere dødsulykker. 

Fritt frem-tilstandene på
elsparkesykkel fortsetter

KLARE MENINGER

Henrik Pettersen Sunde,
kommunikasjonsrådgiver UiT
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Navn:                                        Adresse: Frist: 6. august 2021

Aud Sandes, Eidså * Heidi Holt, Alvdal

* Hanne Ågnes, Bodø

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 1–2021:

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

Løsning kryssord 1-2021 
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MA-kryssord 3-2021
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Nulltoleranse for all rus langs våre veier



Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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


