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Gode beslutninger
Det skjer ting på trafikksikkerhetsfronten.

Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen
generalsekretær

Den forrige samferdselsministeren, Knut Arild Hareide,
lyttet til fagfolk og trafikksikkerhetsorganisasjonene og iverksatte dermed ikke
vedtaket fra Stortinget om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere.
Saken ble overtatt av Støre-regjeringen som nå har landet på samme konklusjon;
uten krav om helseattest vil vi få flere bilførere som kjører uten å oppfylle helse
kravene, og dette vil kunne gi flere drepte og hardt skadde. Dermed opprettholdes
kravet om helseattest ved fylte 80 år. Men regjeringen har sagt at testmetodene
skal forbedres. Det støtter vi også.
Den 15. juni trer lovendringene for elsparkesykler i kraft. Da blir det blant annet
innført promillegrense på 0,2 der de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring skal gjelde. Ved eventuell inndragning av førerkortet skal elsparke
syklister behandles som mopedister.
Øvrige regler er for «snille» etter vår mening. Vi håper at det etter hvert blir hjelmpåbud for alle, samt en nedre aldersgrense på 15 år i stedet for 12. Elsparkesykkel
er ikke et leketøy.
Jeg tipper at nettopp elsparkesykler fort kan bli tema når våre to sommer-ansatte
i juli og begynnelsen av august reiser Sør-Norge rundt med vår MA-stand. De skal
snakke med publikum om rus i trafikken og trafikksikkerhet, ha aktiviteter og konkurranser, og verve nye medlemmer. Vi gleder oss til det! Og ser du dem i din by,
må du gjerne gå bort og slå av en prat.
Gleder oss gjør vi også til vårt landsmøte som nå er like rundt hjørnet! Den 10. og
11. juni samles rundt 90 delegater og gjester i Sandefjord. Vi i administrasjonen og
sentralstyret ser fram til gode samtaler og bærekraftige beslutninger, og ikke minst
hyggelig sosialt samvær.
Da gjenstår det bare å ønske deg og dine en riktig god sommer! Opplevelsene står
i kø i vårt vakre land i denne årstiden - og dersom du kan, la bilen stå og ta bena
fatt.
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VÅR MED POLITISKE VEDTAK

Beholder helseattest for
bilførere over 80 år
Et flertall på Storinget ville fjerne kravet om helseattest for bilførere over 80 år,
men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gjør det motsatte: Kravet videreføres,
dog med visse endringer for bruken av kognitive tester.
– I Norge bor folk spredt, og bilen
er et viktig transportmiddel for
mange. For regjeringen er det viktig
å utforme politikk som tar hensyn til
dette, samtidig som vi skal ivareta
trafikksikkerheten for alle. Derfor vil
regjeringen opprettholde krav om
helseattest for eldre bilførere, men vi
vil gjøre endringer og presiseringer
når det gjelder bruk av kognitive
tester og kjørevurderinger, sier
Nygård i en pressemelding fra
Samferdselsdepartementet.
Etter at både Statens vegvesen og
Helsedirektoratet har vurdert stortingsflertallets anmodning om å skrote ordningen, viser de to fagetatene til at flere
bilførere uten oppfylte helsekrav kan
øke risikoen for flere drepte og hardt
skadde i trafikken.
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Regjeringen går imidlertid inn for noen
justeringer i førerkortveilederen, for å
presisere at kognitive tester bare skal
benyttes ved mistanke om kognitiv
svikt. Samferdselsdepartementet vil
også igangsette arbeid med å videreutvikle ordningen med kjørevurdering,
blant annet for å gjøre det enklere for
fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering hos Statens
vegvesen. I tillegg vil det bli utredet
bruk av kjøresimulator.
– Det er ikke slik at man nødvendigvis
blir en dårligere sjåfør når man fyller 80
år. Men fordi dette er en aldersgruppe
hvor mange etter hvert får en svekket
helse og sykdommer som påvirker kjøreevnen, ønsker vi å opprettholde dagens
ordning med helseattest fra fylte 80
år. Samtidig gjør vi noen justeringer

ved blant annet å presisere at kognitive
tester kun skal brukes ved mistanke om
kognitiv svikt, sier Nygård.
Som de mest aktuelle kompenserende
tiltakene er det vurdert utvidet bruk av
kjørevurdering og krav til egenerklæring
ved fornyelse. Hovedutfordringen er
at mange eldre med behov for videre
oppfølging ikke vil bli fanget opp av
disse tiltakene. Konklusjonen er at det
ikke finnes alternative ordninger som
kan fange opp de som ikke oppfyller
helsekravene.
– Svært sterke faglige råd, hvor et
samlet trafikksikkerhetsmiljø og tunge
helseaktører advarer mot tiltaket, samt
mangelen på alternative tiltak, tilsier at
ordningen med krav om helseattest for
eldre bilførere bør opprettholdes, sier
Nygård.

Regjeringen slaktes for moms på alle elbiler:

– Kan bety flere fossilbiler

Regjeringens forslag om å innføre full moms på alle elbiler, møter kraftig
motstand i en rekke miljøer. Og av nordmenn som vurderer å kjøpe ny bil.
Hele 1 av 4 sier i en undersøkelse at de vurderer å velge fossilbil i stedet for
elbil.
Jøran Ledal

Regjeringens forslag til moms på elbil
er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig.
Dette spenner bein under Norges mest
vellykkede klimatiltak, sa Christina Bu i
Elbilforeningen til NRK da hun fikk høre
at regjeringen vil innføre full moms på
elbiler i kombinasjon med en subsidieordning som innebærer støtte til biler
som koster mindre enn 500.000 kroner.
I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Norsk
elbilforening, sier 24 prosent av alle som
vurderer å kjøpe bil at det blir mindre
aktuelt for dem å velge elbil i fremtiden
hvis regjeringens elbilforslag for 2023
får gjennomslag.
Blir en utgiftspost
Elbilene utgjør i dag mer enn 80 prosent
av alle solgte nybiler i Norge, og mange
har vært forberedt på at momsfritaket
snart vil bli borte. Til nå har moms
fritaket for elbiler betydd midlertidig
fravær av inntekt på statsbudsjettet.
Den foreslåtte løsningen om å innføre
en slags kontantstøtte for biler under
500.000, innebærer at elbilen blir en
utgiftspost for politikerne.
– Det er et farlig systemskifte fordi den

gjør elbilpolitikken vanskeligere å forstå
for forbrukerne samtidig som den vil
være svært utsatt for uforutsigbare
kutt under budsjettforhandlinger i sene
nattetimer på Stortinget, sier Bu. Hun
får full støtte av Bellona-grunnleggeren
Frederic Hauge:
− Elbilpolitikken har fungert fantastisk.
Vi som har jobbet for og elsket den i
flere tiår, skjønner at tiden er kommet
for å fase inn moms, men da må man
unngå å kødde det til. Man kan ikke
kaste den norske suksessoppskriften
i klimapolitikken over bord, mener
Hauge.
– Handler ikke om luksusbiler
Også miljøorganisasjonen Zero er kritisk
til forslaget fra finansministeren, som har
argumentert med at de som har råd til å
kjøpe Porsche, også har råd til å betale
moms:
− Elbilpolitikken må utformes helhetlig,
og ikke avspores til å handle om noen få
luksusbiler. Vi har ikke noe imot at det
nå blir noe moms på elbiler, også de
dyre. Men elbiler må alltid vinne over
de forurensende bilene, sier Zero-leder
Sigrun Aasland.

Regjeringens forslag møter motstand
fra flere hold. Ifølge adm dir Ulf Tore
Hekneby i Harald A. Møller AS, risikerer
Støre-regjeringen å strupe elbilveksten.
– Rammer vanlige folk
– Dette treffer vanlige folk og familier
over hele landet, og omsider også i distriktene som har ventet lenge på elbiler
tilpasset lange kjøreavstander. Vi snakker om titusenvis av kunder bare blant
våre merker, som har bestilt helt vanlige
familie-elbiler og som kan forvente å få
bilen utlevert etter nyttår, sier Hekneby i
en pressemelding.
Dyrt for mange
Heller ikke direktør Erik Andresen i
Bilimportørenes Landsforening (Bil) er
spesielt nådig:
– Med dette blir alle biler til over
600.000 kroner minst 25.000 kroner dyrere enn i regjeringsplattformen. I en tid
hvor tusenvis av kunder venter på nybil,
og leveringstidene er ekstraordinært
lange som følge av pandemi og krig vil
mange «vanlige folk» få en stor avgiftsregning, på toppen av høye energipriser, økte matvarepriser og høyere renter,
sier Andresen.
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 2
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Nå kommer promillegrensen for elsparkesykkel:
VÅR MED POLITISKE VEDTAK

Denne bør parkeres etter
Reglene for små elkjøretøy strammes inn før sommerferien: Promillegrense,
aldersgrense 12 år og påbud om hjelm.
Av Silje Bjørnstad og Jøran Ledal

De siste årene har elsparkesykkel blitt et
populært transportmiddel her til lands.
Fra 15. juni gjelder flere nye, strengere
regler som skal ta sikte på å redusere
antall ulykker knyttet til de populære
fremkomstmidlene.
– Med den eksplosive økningen i bruk
av små elektriske kjøretøy vi har sett de
siste tre årene, har vi dessverre også sett
et uakseptabelt høyt antall skader. Vi
må ivareta sikkerheten, tryggheten og
fremkommeligheten til både brukere av
slike kjøretøy og deres medtrafikanter.
Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av

6

disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar
Nygård.
Promillegrense på 0,2
Små elektriske kjøretøy er nå omdefinert
fra "sykkel" til "motorvogn". Det innebærer at en rekke regler som gjelder
kjøring med bil eller motorsykkel, også
vil gjelde for kjøring med elsparkesykkel,
herunder krav til ansvarsforsikring. I tillegg er det satt påbud om bruk av hjelm
for barn under 15 år, samt at nedre
aldersgrense for bruk av elsparkesykkel
er satt til 12 år.
Promillegrensen vil bli den samme som
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for bil og andre motorvogner. Promillegrensen er hjemlet i vegtrafikkloven §
22. Det er den vanlige 0,2 grensen som
vil gjelde også for elkjøretøy.
– Vi er naturligvis svært glade for at
promillegrensen kommer før den store
utelivssesongen starter for fullt. Håpet
er at dette vil bidra til å gjøre sommeren tryggere, og ikke minst at færre blir
skadet som følge av ukontrollert kjøring
i alkoholpåvirket tilstand, sier Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen. Både MA – Rusfri
Trafikk og Ung i Trafikken har kjempet
lenge for regler som gjør det straffbart
å kjøre elsparkesykkel etter en fuktig

Tap av førerrett

Når det gjelder tap av førerrett (inndragning av førerkort),
er det lagt til grunn at skal skje på samme måte som for
moped. Her er reglementet slik:
• 0,2 promille: Den alminnelige promillegrensen.
• Mellom 0,2 og 0,5 promille: Som hovedregel inndras
ikke førerkortet.
• Mellom 0,5 og 0,8 promille: Inndragningstid på 12 -18
måneder.

Straffegrenser

Omklassifiseringen av små elkjøretøy fra «sykkel» til
«motorvogn» medfører følgende straffegrenser:
• 0,2 promille: Den alminnelige promillegrensen.
• Mellom 0,2 og 0,5 promille: Medfører normalt bøtestraff i størrelsesorden kr. 7000-13000.
• Mellom 0,5 og 1,2 promille: Straffes normalt med
betinget eller ubetinget fengsel og bot tilsvarende 1 ½
brutto månedslønn.
• Over 1,2 promille: Straffes normalt med ubetinget
fengsel og bot.

• Ved 1,2 promille: Inndragningstid på 22-24 måneder.
• Over 1,2 promille: Førerretten tapes for minst 2 år.
Ved kjøring med moped og små elmotorvogner (for eksempel elsparkesykler), er det fastsatt i forskrift at kjøring
med disse er en formildende omstendighet som skal legges vekt på ved fastsettelse av inndragningstiden.
Det kan også legges vekt på om kjøreturen er over en
kort strekning, noe den ofte er ved kjøring med elsparke
sykkel. Den noe kortere inndragningstiden begrunnes
med at skadepotensialet er mindre enn for eksempel av
en bil. For den som ikke har førerkort kan det ilegges
sperrefrist, altså utsettelse av tiden for å kunne øvelseskjøre eller få førerkort.

r en fuktig kveld på byen
kveld på byen.
Flertallet støtter forslaget
Ifølge samferdselsministeren er det
ingen grunn til høyere promillegrense
med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker.
– Den alminnelige 0,2 grensen skal
derfor gjelde også for kjøring med små
elektriske motorvogner, sier Nygård.
Det er altså ikke fritt frem for å blande
alkohol eller andre rusmidler med bruk
av elsparkesykkel. Er du så beruset at du
ikke har kontroll på sparkesykkelen, må

du gå av og trille den hjem dersom du
vil holde deg på rett siden av loven.
En fersk undersøkelse utført av YouGov
viser at åtte av ti støtter innføringen av
promillegrense på 0,2.
Kan miste lappen
Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske
motorvogner, vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde,
herunder tap av førerrett og sperrefrist.
Ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil departementet sende på høring
et forslag om formildende regler for tap

av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig
legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.
- Det er farlig å fyllekjøre på elsparke
sykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. Derfor vil vi sende på
høring et forslag om særlige regler for
tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped,
sier Nygård.
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Debuterte for 42 år siden
– og har reddet utallige liv

Mercedes var ikke de første som utviklet kollisjonsputer, men de var
først med å selge nybil med dette utstyret på plass, det skjedde i
1980.

Teknologien er enda eldre. Utfordringen var bare å finne ut hvordan
kollisjonsputene kunne reagere raskt nok.
Av Frank Williksen

Kollisjonsputer, eller airbager som de
også er kjent som på grunn av sin amerikanske opprinnelse, har reddet tallrike
liv siden de første frontkollisjonsputene
kom i Mercedes S-Klasse i 1980.
Men hva er en kollisjonspute, og når
dukket den opp for første gang?
Veldig kort beskrevet snakker vi om
en innretning som består av en sensor
og en pute som fylles med luft eller en
annen gass når sensoren registrerer en
kollisjon. Puten blåser seg opp i løpet
av ca. 25 – 30 millisekunder, og klapper
samme igjen etter 0,3 sekunder.
Innretningen er gjemt i rattnav eller i
dashbordet for passasjer foran. I tillegg
har de fleste biler nå også hode- og
sidekollisjonsputer, og noen har dessu-
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ten pute for knebeskyttelse og lignende. Kollisjonsputene er utviklet for å
forhindre alvorlige skader, eller redusere
skadeomfanget ved kollisjoner, og de
utløses ved en øyeblikkelig hastighetsreduksjon på minst 20 km/t.
Ga ikke opp
Selv om kollisjonsputer for alvor gjorde
seg gjeldende først utover 1980- og
1990-tallet, er fenomenet eldre enn som
så. Allerede på 1940-tallet ble kollisjonsputer brukt i fly, og det er nå 70 år siden
de første patentsøknadene for slike
beskyttelsesinnretninger for kjøretøy ble
innlevert.
En av dem som registrerte en slik innretning ved det tyske patentkontoret, var
oppfinneren Walter Linder. Det var «en
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oppblåsbar sammenfoldet container»,
som blåser seg opp automatisk i tilfelle
fare.
Dessverre fantes det ikke tidlig på
1950-tallet en teknologi som kunne gi
rask nok reaksjonstid for systemet.
Professor Guntram Huber tok over der
Linder ga opp: «Vi visste at vi kunne
gjøre det, vi visste bare ikke når vi ville
ha det klart til praktisk bruk.»
Hos flere bilprodusenter ble det jobbet
videre, ikke minst hos GM I USA. Det
var også i GM-biler – modeller fra Buick,
Cadillac og Oldsmobile – kollisjonsputer
først dukket opp i 1974. Først og fremst
ble systemet tilbudt som ekstrautstyr.
GM hadde imidlertid allerede i 1973

Flere forsket på kollisjonspute som kunne blåse seg opp ved sammenstøt.
Lenge var utfordringen å finne ut hvordan dette kunne skje raskt nok.
funnet en løsning med kollisjonsbeskyttelse for forsetepassasjerene i et
begrenset antall av en spesialutgave av
Chevrolet Impala. Siden mange av de
amerikanske modellene på denne tiden
hadde plass til tre personer foran, var
passasjerkollisjonsputen tilpasset for å
dekke begge passasjerer på høyre side.
GM-systemet den gangen hadde totrinns utløsning, en for mindre uhell og
en for større kollisjoner.
Forsket målrettet
Det ble forsket målrettet på kollisjonsputer også hos store europeiske
bilprodusenter. Mercedes-Benz leverte
sin patentsøknad 23. oktober 1971. Da
hadde konsernets ingeniører jobbet
med å finne en løsning som fungerte,
siden 1966. Det skulle likevel gå mange
år før systemet ble å finne i bilene deres.
Etter 250 krasjtester og tusenvis av
komponenttester, ble den første kollisjonsputen i en Mercedes installert i
en S-Klasse modell i desember 1980,
sammen med beltestrammer. Denne
bilen ble vist offentlig førte gang på den
internasjonale bilutstillingen i Amsterdam 5. – 15. februar 1981.
Et helt avgjørende poeng med den nye
«kollisjonsbeskyttelses-innretningen for
personer i et motorkjøretøy» var at kollisjonsputen var et fantastisk supplement
til bruken av setebeltet. Brukt samtidig
har disse systemene reddet tallrike liv
og hindret enda flere alvorlige skader.
Mange innovasjoner
Dette føyde seg inn i rekken av viktige
innovasjoner på både aktiv og passiv sikkerhet, og hos Mercedes-Benz er man
ikke i tvil om at de mange nye aktive og

passive sikkerhetssystemene i bilene har
gitt et avgjørende bidrag til økt sikkerhet på veiene. I Tyskland, for eksempel,
omkom 2.719 personer i trafikkulykker i
2020. I 1971 var det tilsvarende antallet
18.753 – og det med langt færre biler
på veiene.

Kollisjonspute i kombinasjon med
beltestrammer ble tidlig sett på som
avgjørende for å kunne redde mange liv i
trafikken. Her ble det forsket intenst hos
flere bilprodusenter.

Fra 1992 var kollisjonspute for både
fører og passasjer foran, standardutstyr
hos Mercedes-Benz, og denne løsningen ble et lovkrav i USA i 1997.
I 1995 kom sidekollisjonsputen, i 1998
fulgte hodebeskyttelse og i 2001 kom
kollisjonsputen for hode og bryst. Senere er flere varianter plusset på, blant
annet for kne, bryst og bekken, kollisjonsgardin og belteairbag. I 2020 rullet
de første S-Klasse modellene med frontkollisjonsputer for de ytre baksetepassasjerene ut fra fabrikken i Sindelfingen.
Etter debuten i S-Klasse i 1980, dukket
kollisjonsputene raskt opp også hos
andre bilprodusenter, og ble snart en
selvsagt del av bilens passive sikkerhetsutrustning. Nyheter kom jevnlig, og
japanske Toyota var blant dem som var
særlig aktive på innovasjonssiden. I 2003
var Toyota Avensis den første bilmodellen på det europeiske markedet med
knekollisjonspute på førerplassen, og
i 2009 dukket lille Toyota IQ opp med
kollisjonsgardin også over bakvinduet,
slik at faktisk hele kupéen var dekket av
puter – 360 grader.
Den første kjente større kollisjonen mellom to biler med kollisjonsputer, skjedde
for øvrig mellom to Chrysler LeBaron i
1990. Begge bilene ble totalvrak, mens
sjåførene bare fikk mindre skader.

Kollisjonsputer har blitt standardutstyr i
alle biler som selges i vår del av verden.
Og de har blitt stadig mer avanserte.

Her møter siste generasjon VW Golf veggen hos krasjtest-instituttet Euro NCAP.
Legg merke til hvor stor del av siden
innvendig kollisjonsputene dekker. Foto:
Euro NCAP.
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Amerikanske Lucid har store ambisjoner og kommer til
Europa nå i sommer. Deres Air Dream Edition kan bli den
nye drømmebilen for nordmenn med god råd.

Norske kunder er svært tidlig ute – vi har blitt et
testmarked for en rekke bilprodusenter.

Av Knut Skogstad

De siste par årene har det kommet
svært mange nye bilmerker til Norge.
De fleste har to ting til felles: De kommer fra Kina – og de selger elbiler.
Flere av disse gjør seg også sterkt gjeldende på salgsstatistikkene. Etter første
tertial er merker som Polestar, Hongqi
og MG alle inne på topp 20 i Norge.
Helt øverst troner forresten ett som
også er ganske ferskt. Tesla er med god
margin Norges mest solgte bilmerke så
langt i år.
Alle de nye merkene gjør at det aldri har
vært mer å velge mellom i det norske
markedet. Til sammen 54 merker er
representert, det er et historisk høyt tall.
Og flere skal det bli. I løpet av det neste
året ligger det an til rundt ti nye merker,
i tillegg til de som allerede er på plass.

10

-Det er ikke lett å ha full oversikt
her. Mange merker har måttet endre
planene sine. Norge har også blitt et
tøffere marked de siste årene. Det er
ikke lenger slik at elbiler nærmest selger
seg selv. Derfor har nok interessen
hos enkelte kjølnet en del, sier Vegard
Møller Johnsen som er redaksjonssjef i
Broom.no.
To med Tesla-fortid
Han trekker frem to merker som de mest
spennende i tiden som kommer:
– De kommer begge fra USA, og vi i
Broom har allerede fått kjøre bilene de
skal lansere først i Norge. Fra nykommeren Lucid kommer Air Dream Edition.
Som navnet tilsier, snakker vi drømmebil
her. Stor sedan med høy luksusfaktor,
massevis av banebrytende teknologi
og rekkevidde på ikke mindre enn 832
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kilometer, målt etter den strenge amerikanske EPA-målemetoden. Bilen har ikke
mindre enn 1.100 hestekrefter og gjør
0-100 km/t på 2,5 sekunder. Bak Lucid
står blant andre Peter Rawlinson, som
hadde en nøkkelrolle hos Tesla i starten.
Nå er ambisjonen hans å ta innersvingen på sin gamle arbeidsgiver. Men det
blir dyrt: Startpris i USA er 1,7 millioner
kroner.
– Det andre merket er Fisker, også her
har vi en sentral person med Teslabakgrunn. Henrik Fisker heter han, og
kommer opprinnelig fra Danmark. Fisker
designet biler for blant annet BMW og
Aston Martin, før han var innom Tesla.
Han har tidligere forsøkt seg med den
ladbare hybriden Fisker Karma. Det
gikk ikke så bra, men nå satser han på
nytt med elbilen Fisker Ocean. Dette er
en SUV i familiebilklassen. Den skal gå

Voyah er ett av mange kinesiske bilmerker som straks
etablerer seg i Norge. De skal etter planen åpne sitt
første showroom i Oslo i sommer.
Dette er Fisker Ocean som kommer til Norge senere i år. Bak denne satsingen står danske Henrik
Fisker, som blant annet har en fortid som designer hos BMW og Aston Martin.

Aldri har vi kunnet
velge mellom så mange
nye bilmerker i Norge
opptil 630 kilometer på strøm, og prisen
er estimert til 620.000 kroner, med firehjulstrekk, forteller Møller Johnsen.

marked for i Norge og kan alle disse
overleve. Møller Johnsen mener det er
vanskelig å spå akkurat nå:

Kan alle overleve?

Vil få en reduksjon

I tillegg til disse har også amerikanske
Rivian annonsert oppstart i Norge, med
både SUV og pickup. Og så kommer en
rekke kinesiske bilmerker i tillegg:

– Det kommer an på flere ulike faktorer. Mange vil nok se på Norge som
et testmarked og et bra sted å starte
opp i Europa, før de går videre. I veldig
mange markeder er jobb nummer én å
få kjøperne til å se på elbil som et reelt
alternativ. Det slipper de i Norge. Mye
ligger også til rette i forhold til ladeinfrastruktur. Men det er samtidig ikke til å
komme fra at også det norske markedet
vil mettes, sier Møller Johnsen.

– Noen av de mest aktuelle heter
Aiways, Voyah, Geely Auto, DFSK,
Seres og BAIC. De høres nok ukjente
ut for de fleste av oss, og noen forblir
kanskje også det. Men samtidig er det
nok grunn til å forvente at flere av disse
kommer til å etablere seg – og ta opp
kampen mot alle de som allerede er på
plass i Norge.
Da melder unektelig spørsmålet seg:
Hvor mange bilmerker er det egentlig

Han peker på at alle nykommerne får
stadig tøffere konkurranse fra de etablerte merkene:
– Volkswagen-konsernet er midt i en

voldsom offensiv, med en rekke nye modeller fra VW, Audi og Skoda. BMW og
Mercedes lanserer også nye elbiler på
løpende bånd. Toyota kommer med sin
første i år, den har dessuten en søstermodell fra Subaru. Fra Sør-Korea satser
Kia og Hyundai tungt, mens Nissan
endelig følger opp sin Leaf med en ny
SUV. Og hos Ford gjør man seg klare til
å lansere en rekke elbiler i hjulsporene
til dagens Mustang Mach-E.
– Disse merkene har fordelen av at de
har mange eksisterende kunder, med
en etablert relasjon til forhandlerne.
Det har naturligvis en verdi, som gjør
det tøffere for alle de nye. I sum tror
jeg derfor vi vil få en reduksjon i antall
merker, men kanskje ikke før antallet
har økt en god del videre fra det vi ser i
dag, avslutter Møller Johnsen.
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Av Benny Christensen

I løpet av noen hektiske sommeruker legger flere hundre tusen nordmenn
ut på biltur. Da er det surt om bilen streiker. Her er rådene du trenger for å
unngå det.
Sommerferien er snart her. I år legger
mange bilturen utenlands igjen også.
Det er jo en stund siden sist det var noe
stort tema.
Dessverre er det mye som kan gå galt
når familiebilen pakkes full, og vi legger
ut på langtur. Ofte kjøres det både fort
og langt og med tungt lastet bil – eller
campingvogn. Registerreim kan ryke,
hjullagre kan skjære seg, vannpumpa
kan begynne å lekke, bremsene kan gå
varme - listen over potensielle feil er
ganske så lang.
Problemer med bilen er det siste du
trenger i ferien. Det kan gå kraftig ut
over både familieidyll og feriebudsjett,
om Murphys lover slår til for fullt.

12

Er det lenge siden bilen har vært på
service, er det ikke dumt å gjøre dette
nå før ferieturen. Da er man så sikker
man kan få blitt på at ting er noenlunde
på stell.
Heldigvis går det an å forebygge ganske
mye selv også. Vi har satt opp en liten
sjekkliste som kan være smart å gjennomgå før sommerens biltur:
Motorolje: Peil og eventuelt etterfyll. Er
oljen «kullsort» bør den byttes, sammen
med oljefilteret.
Elbil: Husk ladekabelen. Last ned apper
fra ulike ladeeselskaper. Da blir det
enklere å finne aktuelle ladepunkter. Her
kan det være smart å sjekke dette mot
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reiseruta i forkant. Få land har et like
godt utbygd ladenettverk som Norge,
om du tenker deg utenfor grensene.
Sjekk luftfilteret: Dette sitter som regel
ganske lett tilgjengelig i en «boks» på
toppen av motoren. Er det skittent eller
begynner å se tett ut, så skift det. Tett
luftfilter fører til at bilen får «astma», og
at drivstofforbruket øker.
Sjekk kjølevæske-nivået: Ved driftsvarm
motor skal denne ligge mellom max- og
min-merkene på ekspansjonstanken.
Hvis den begynner å bli brunaktig i fargen, er den moden for utskifting.
Reservenøkkel: Den kan være gull verdt
når bilnøkkelen er blitt borte etter en

TEMA: BILSOMMEREN 2022

Slik gjør du bilen klar
til ferieturen

Det nærmer seg bilferie for mange av
oss. Etter et par år med korona-restriksjoner, skal mange nå reise utenlands
igjen. Men det er også Norges-ferie som
gjelder for mange av oss.

En grundig sjekk av bilen før avreise er viktig. Mye av dette kan du også gjøre selv.

dag på badestranda. Kanskje noen
andre i familien skulle ta vare på denne?
Gjerne hun som har med seg håndveske
overalt.
Solskjerming: Selv om bilen har aircondition, kan det være lurt å vurdere ekstra
solskjerming. Særlig hvis man har små
barn i baksetet. Skjermer, rullgardiner
og folie fås kjøpt i rekvisita-butikker og
koster ikke stort.

koselig bil. Ikke hopp over vinduspussen, og ikke glem solbrillene heller!

langt med slitte viskerblader som lager
massevis av striper er ikke gøy. Er viskerbladene det minste slitt – så bytt.
Dekk: Sjekk mønsterdybden i alle dekkene. Minste tillatte mønsterdybde er
1,6 millimeter for sommerdekk. Vi mener
at alt under 3 millimeter er modent for
utskifting.

Lys: Selv om det er en lys årstid, kan det
være greit å sjekke at alle lys virker som
de skal. Også bremselysene – påkjørsel
bakfra er veldig vanlig.

Luftrykk: Kontroller alle dekkene. Ikke
glem reservehjulet (om bilen din har
det) – du kan få bruk for det. Husk at
luftrykket skal måles når dekkene er
kalde. Pass på at ting som jekk, verktøy,
varseltrekant og refleksvest er med.

Vindusviskere: Det hender at det regner,
selv om det er sommer. Å kjøre fort og

Helt til slutt gir du bilen en grundig vask
utvendig og innvendig. En ren bil er en

Da gjenstår det bare å ønske god ferie,
en fin sommer og en flott biltur med
mange gode opplevelser!
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Nye og vakre bilturer for

PÅ HELGELANDSKYSTEN: Besøker du Trælvikosen kan du vandre på stegasteiner i fjæra. Foto: Lars Grimsby

I løpet av året kommer det 11 nye turistvegprosjekter i vårt langstrakte
land. Det handler om alt fra et lite «fuglekikkerskjul» i kanten av Ishavet i
Varanger til «stegasteinar» langs Helgelandskysten.
Av Silje Bjørnstad

I Norge har vi 18 utvalgte strekninger
som har fått offisiell status som “Nasjonal turistveg”. Langs våre flotteste
veistrekninger finner man kunst, design
og arkitektur i verdensklasse.
– Her får de veifarende service samtidig med opplevelsen av nyskapende
arkitektur og oppsiktsvekkende kunst
i flott natur, sier Per Ritzler, pressesjef i
Nasjonale turistveger.
Stoppesteder med “noe ekstra”
Gjennom målrettet arbeid i snart 30 år,
har Statens vegvesen sørget for at Nasjonale turistveger er blitt en attraksjon
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med internasjonal appell. Strekningene
skal være et godt alternativ til hovedveiene, og kjøreturen i seg selv skal være
en god opplevelse.
– Tilretteleggingen for bilferie på våre
turistveger fra Jæren i sør til Varanger i
nord, bidrar til verdiskaping i reiselivsnæringen i tråd med satsingens hensikt,
poengterer Ritzler.
Nasjonale turistveger byr på landskap
med unike naturkvaliteter; langs kyst og
fjorder, over fjell og ved fosser. Veistrekningene forsterkes med arkitektur og
kunst på tilrettelagte utsiktspunkt og
rasteplasser. I løpet av 2022 kommer
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det 11 nye prosjekter, og samtidig går
arbeidet sin gang med å oppgradere de
to nasjonale reiselivsikonene Vøringsfossen og Gjende. Ved utgangen av 2022
vil det være 176 fullførte turistvegprosjekter.
Her får du en oversikt over årets nye
prosjekter:
Trælvikosen, Helgelandskysten: Rasteplass med stegasteiner i fjæra
Trælvikosen med sine 55 utlagte stegasteiner tar deg over sandbunnen i en
presis linje fra stranda ut mot en liten
holme med utsikt mot Torghatten. Hop-

TEMA: BILSOMMEREN 2022

r sommeren 2022

SLUPPEN, AURLANDSFJELLET: Her kan du slappe av i nydelig
natur med mulighet til å gå inn til Sluppefossen.

VED HARDANGERFJORDEN: Rasteplassen Tyrvefjøra får et
servicebygg ingen har sett maken til.

Illustrasjon: Østengen og Bergo AS

Illustrasjon: Helen & Hard

En langsgående stålkonstruksjon med det nye servicebygget i nordenden, vil bølge seg mellom parkeringsplassene og
utsiktsplattformen mot Flesefossen.

Ved Sundshopen på Helgelandskysten kan du gå ut på en 65
meter lang vorren, eller steinpir, som strekker seg fra stranden
utover i fjæra.

pesteinene markerer en tidevannslinje,
fullt synlige ved lavvann og helt borte
ved høyvann. Den nye plassen inneholder dessuten en gruset parkeringsplass,
bord med benker og en sti mellom
parkeringsplassen og hoppesteinene.
Det er Snøhetta som har ansvaret for
prosjektet, og ifølge arkitektfirmaet
er hovedintensjonen å markere den
langsomme og skiftende naturen så de
tilreisende oppholder seg lengre på
stedet.
Espenes, Hardanger: Rasteplass med
utsiktspaviljong og toalett
I det mektige fjordlandskapet bygger

Tyrvefjøra, Hardanger: Toalett på rasteplass ved fjorden

Statens vegvesen et moderne turistveganlegg med god utsikt nordover
Sørfjorden.
– Nummererte stålplater er blitt plukket
frem bit for bit på Espenes og sortert
som et stort puslespill. Store, blanke plater er blitt sveiset sammen til et ni meter
høyt servicebygg med toalett og teknisk
rom, forteller Per Ritzler.
Anleggets særpreg er en 64 meter lang
og 4 meter bred takkonstruksjon i stål
med 12 takmoduler i ulik høyde, holdt
oppe av massive stålsøyler. Under taket
blir det sitteplasser og et servicebygg
med tre toaletter og et handicaptoalett.

I en liten bukt utenfor Ålvik langs Hardangerfjorden får rasteplassen Tyrvefjøra et servicebygg med særpreget
byggverk. Dette består av to separate
toaletter under et stort tak, som samtidig blir en del av landskapet. Til toalettenes yttervegger benyttes trær med
sine stammer og røtter.
Flesefossen, Ryfylke: Rasteplass med
toalett
Her blir det etablert en plattform i
betong som skal bære en langsgående
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Norske fjorder og fjell blir aldri feil for en biltur. Utsiktspunktet Ørnesvingen over Geirangerfjorden trekker til seg mange besøkende. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen
konstruksjon i stål og tre. Det byr på
gode rastemuligheter med flott utsikt
til fossen. Det nye toalettet innlemmes i
konstruksjonen. I prosjektet inngår også
sittegrupper i terrenget, og parkering
for åtte personbiler og to busser.
Hamningberg, Varanger: Fuglekikkerskjul og havutsikt
Det nye fuglekikkerskjulet i Hamningberg ligger langs de store fugletrekkene
som følger norskekysten. Dette er et
populært stoppested for trekkfugler og
dermed også fuglekikkere. Skjulet gir ly
og byr på flott utsikt mot havet.
Sundshopen, Helgelandskysten: Rasteplass med toalett og vorr
I det frodige jordbrukslandskapet i
Sømna bygges et nytt stemningsfullt
turistvegpunkt ved Sundshopen i form
av en rasteplass med vorr. Vorren, eller
steinpiren om du vil, strekker seg 65
meter fra stranden utover i fjæra. Den
unike vorren blir utført i tradisjonshåndverk med laftede steinkasser og med
steinheller som dekke. Et nytt moderne
servicebygg, stor parkering og sti ned til
rasteplassen ved stranden, gjør Sundshopen komplett.
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Sluppen, Aurlandsfjellet: Parkering,
rast og sti til foss
Langs den smale og svingete fylkesveg
243 opparbeides det rasteplass med fire
langsgående parkeringsplasser og to sittegrupper. Fra rasteplassen som avgrenses av en natursteinsbrystning, blir en
gruset sti med steintrinn lagt i terrenget
ned til Erdalselvi. Du finner et par sitteplasser langs stien og en benk i skogen.
Herfra kan man gå på eksisterende stier
inn til Sluppefossen.
Madland hamn, Jæren: Rasteplass
med toalett og stormhytte
På en liten fylling over havna blir det
bygget en langstrakt parkeringsplass
med 180 graders utsyn over Nordsjøen.
Servicebygget får to toaletter og kles
med spesialdesignet fasadestein som
lyser i mørket som en lanterne. Nede
i havna blir det bygget en stormhytte
som tar opp formspråket fra naustene
man finner der i dag.
Måbø bru, Hardangervidda: Rasteplass og fotopunkt
Måbø bru er en steinhvelvbro og et
vernet kulturminne fra 1910 over elva
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Bjoreio i Måbødalen. I broområdet erstattes de gamle rastemøblene med nye
benker på en rund, inngjerdet sitteplass.
Herfra bygges det en sti fram til et trygt
utsiktspunkt med fossen og broen som
et spennende fotomotiv.
Brunstranda, Lofoten: Rasteplass med
toalett og utsikt
Et nytt serviceanlegg blir bygget med
toaletter, teknisk rom og en varmestue
som gir både ly og utsikt mot storhavet.
I tilknytning til servicebygget blir det
sykkelparkering, molok for avfallshåndtering og møbleringssone på nedsiden
av bygget.
Vøringsfossen, Hardangervidda: Utsiktsplattformer, sti og toalett
Sommeren 2022 vil turistene kunne
oppleve Vøringsfossen og Måbødalen
på trygge utsiktsplattformer, og stier
på Fossetromma vil gjøre vandringen
fra Fossli over Trappebrua til Tromma
komplett. Dette anlegget vil suppleres
med toalett med samme standard og
kapasitet som på Fossli i løpet av høsten/vinteren.
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Organisasjoner eller foreninger kan søke prosjektmiddel for å
fremme en rusfri livsstil, gjerne med barn og unge som målgruppe.

MILJØVENNLIG
ANTIRUSTBEHANDLING

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

Les mer om søknader og
stiftelsen på våre
hjemmesider:

www.ansvarforframtiden.se

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

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

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

139,-

Fluid Film spray
Multispray som
erstatter over 35
produkter!

Schweigaardsgate
14 Tungeneset langs Nasjonal
2695,Eller hvorfor ikke ta turen til Gaularfjellet.
Attraksjonen
Sommerlig
kveldssol på
0134 OSLO
Fluid Film-pakken
Utsikten er spektakulær. Foto: Frid-Jorunn
Stabell,med
turistveg Senja.
Foto: Trine Kanter Zerwekh
proff trykkbegerpistol TB301
Statens vegvesen
Tlf. 962 09 666

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

www.jagassistanse.no

Ha en
sikker reise!
DRAGERNORGE.NO
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Slik gjør vi bilturene
våre ekstra hyggelige
Olaug Bollestad
Partileder KrF

Hva er ditt aller beste tips for at bilturen skal bli hyggelig?

At jeg er uthvilt, og har kjekke folk med meg i bilen. God mat
og kaffe.
Hva foretrekker du å høre på mens du kjører?

Musikk som ikke er så høy at jeg ikke hører om det kommer
sirener bak meg. Yrkesskade.
Hvordan liker du å ha det i kupeen: rent og pent, eller spor

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen,
Generalsekretær MA – Rusfri Trafikk

Hva er ditt aller beste tips for at bilturen skal bli hyggelig?

At jeg er uthvilt, har god tid og at det er passe varmt i kupeen.
Hva foretrekker du å høre på mens du kjører?

Musikk jeg kan synge med på fra Spotify, radio (P1, P2) eller
podcast.
Hvordan liker du å ha det i kupeen: rent og pent, eller spor

Knut Smedsrud
UP-sjef

Hva er ditt aller beste tips for at bilturen skal bli hyggelig?

Veldig situasjonsbetinget. I tiden vi hadde med oss barna, var
det nok viktigst med god tid og bra med pauser, gjerne med
noe godt å spise og litt aktiviteter. Nå er det stort sett kona
og jeg som kjører sammen, og da tror jeg det beste tipset er
å skru av radioen og snakke sammen.
Hva foretrekker du å høre på mens du kjører?

Også dette er situasjonsbetinget. Jeg har en "sommerbil"
uten tak, og når jeg kjører den så hører jeg helst kun motorlyd
og fuglekvitter, og kona selvfølgelig. Når jeg kjører en annen
bil og alene, så foretrekker jeg å høre på musikk eller lydbok.
Hvordan liker du å ha det i kupeen: rent og pent, eller spor
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Sommeren står for døren, og det er høysesong for lange, tankefulle, minnerike og hyggelige turer med bilen. Noen liker stemningsskapende musikk, andre foretrekker å prate med noen. Vi har bedt seks kjente personer om å dele sine beste tips for å gjøre bilturen så hyggelig som mulig.
av menneskelig aktivitet?

km/t under fartsgrensen?

Kan godt være ryddig, men med spor av menneskelig aktivitet.

Da ligger jeg bak helt til jeg får en trygg plass å kjøre forbi.
Men det irriterer meg!

Hva er det ikke tillatt å spise i bilen din?

Har du opplevd rekkeviddeangst? Hvordan føles det?

Ikke så mye, så lenge de ikke søler. Men alkohol er ikke lov.

Vi kjørte til Nord Norge, helt opp til Finnmark og da var det
noen strekninger der jeg tenkte: Holder dette? Det var langt
mellom bensinstasjonene.

Hvordan finner du veien – bilens navigasjon, google maps
eller fysiske veikart?

Googlemaps på skjerm, med tale om nødvendig.
Hva gjør du om du havner bak en tysk bobil som kjører 15

Hvordan unngår du å bli trøtt bak rattet?

Da bytter vi sjåfør, eller tar en pause.

av menneskelig aktivitet?

km/t under fartsgrensen?

Relativt rent og pent. Litt lite flink til å fjerne grus fra dørken.

Da vil jeg kjøre forbi der det gis en trygg mulighet. Dersom
det ikke lar seg gjøre, synger jeg en sang og tar livet med ro,
håper jeg...

Hva er det ikke tillatt å spise i bilen din?

Jeg foretrekker at maten fortæres andre steder enn i bilen,
men i nødstilfeller er det lov, uten restriksjoner.
Hvordan finner du veien – bilens navigasjon, google maps
eller fysiske veikart?

Navigasjon eller google maps.
Hva gjør du om du havner bak en tysk bobil som kjører 15

av menneskelig aktivitet?

Rent og pent, helt klart.
Hva er det ikke tillatt å spise i bilen din?

Det aller meste, men særlig sjokolade, is, pølser og sukkerbrus var absolutt forbudt da ungene var små.
Hvordan finner du veien – bilens navigasjon, google maps
eller fysiske veikart?

Her har jeg nok brukt alle alternativer, men etter hvert har navigasjonen i bilene blitt veldig bra, så nå er det det jeg bruker.
Hva gjør du om du havner bak en tysk bobil som kjører 15
km/t under fartsgrensen?

Min erfaring er at slike biler ofte er flinke til å kjøre til siden
og slippe forbi, hvis man bare har litt tålmodighet. Men gjør
den ikke det, og det er en vei som tillater trygge forbikjø-

Har du opplevd rekkeviddeangst? Hvordan føles det?

Ja, altoppslukende og ubehagelig form for angst som heldigvis går over så fort jeg finner en ladestasjon.
Hvordan unngår du å bli trøtt bak rattet?

Starter uthvilt, tar pauser og går ut av bilen underveis. En liten
dupp på en rasteplass er heller ikke å forakte.

ringer, så vil jeg gjøre det. Særlig hvis det kommer opp flere
biler bak meg så vil jeg kjøre forbi for å forhindre farlige forbikjøringer av flere biler på en gang.
Har du opplevd rekkeviddeangst? Hvordan føles det?

Jeg har kjørt elbil i flere år, og har så vidt opplevd det. Det
er selvfølgelig ubehagelig, men i verste fall vil det jo kun
innebære at man må tilkalle veihjelp, og det er jo ingen katastrofe. Men foreløpig har jeg sluppet å gjøre det. Med litt
planlegging på lengre turer så går det som regel bra.
Hvordan unngår du å bli trøtt bak rattet?

Hyggelige samtaler, spennende lydbøker og kaffe er den
beste oppskriften. Skulle man likevel føle at man begynner å
bli trøtt, så er det eneste som hjelper å stanse for å gå en tur
eller ta en "power-nap".
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Christina Bu

Generalsekretær, Norsk elbilforening
Hva er ditt aller beste tips for at bilturen skal bli hyggelig?

En biltur blir alltid hyggelig med god musikk og godt selskap,
er det i tillegg fint vær, så blir det helt perfekt. For meg som
kjører elbil, så er det selvsagt også å planlegge eventuelle ladestopp, samt ha med den blå ladebrikken fra Elbilforeningen
for hurtiglading underveis. Med den lader du på tvers av flere
ladeselskaper.
Hva foretrekker du å høre på mens du kjører?

Høy musikk først og fremst, og jeg synger gjerne med om det
er bare meg i bilen.
Hvordan liker du å ha det i kupeen: rent og pent, eller spor
av menneskelig aktivitet?

Rent og pent! Blir ganske irritert om det ligger igjen søppel

Bård Hoksrud

Stortingsrepresentant FrP
Hva er ditt aller beste tips for at bilturen skal bli hyggelig?

En biltur med Pepsi Max, litt å bite i og gjerne med hyggelige
folk i bilen. Da blir det bra.
Hva foretrekker du å høre på mens du kjører?

Jeg pleier å spille musikk via Spotify, gjerne 80- eller 90-talls.
Er blitt mer allsidig i musikksmaken, og det er vel litt som med
mat – jeg liker det aller meste... Om jeg kjører alene pleier jeg
også å ringe folk i partiet, bedrifter og næringsliv for å snakke
med dem.

Øyvind Solberg Thorsen

Direktør for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
Hva er ditt aller beste tips for at bilturen skal bli hyggelig?

Planlegge godt, særlig ladestoppene siden jeg kjører elbil.
Og ikke være redd for å stoppe hvis noen må tisse eller trenger en is.
Hva foretrekker du å høre på mens du kjører?

Kjører jeg alene, hører jeg på musikk fra en av «ungdomskanalene P3 eller MP3». Sammen med min kone hører vi på
nyhetene hver hele time, ellers snakker vi sammen.
Hvordan liker du å ha det i kupeen: rent og pent, eller spor
av menneskelig aktivitet?
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og diverse i elbilen vi har til deling på jobben. Min egen elbil
er stort sett ganske strøken, men det er overhodet ikke min
ære.
Hva er det ikke tillatt å spise i bilen din?

Spising er ok, men jeg forutsetter at folk ikke søler.
Hvordan finner du veien – bilens navigasjon, google maps
eller fysiske veikart?

Jeg bruker ElbilAppen til Elbilforeningen og åpner turen i
Google maps. Da vises også ladestoppene underveis, og jeg
får den opp på skjermen i bilen med Apple Carplay.
Hva gjør du om du havner bak en tysk bobil som kjører 15
km/t under fartsgrensen?

Da kjører jeg helt klart forbi, så fort jeg får mulighet. Jeg har
ikke særlig høy toleranse for saktegående trafikk, hverken i
bilsammenheng eller om det gjelder trege folk som går foran
meg på gata.

Hvordan liker du å ha det i kupeen: rent og pent, eller spor
av menneskelig aktivitet?

Hehe, når man er mye på farten, blir det fort litt spor av det.
Jeg har noen unge kollegaer som henter pant i bilen min til
den årlige pantefesten vi har på kontoret. De pleier å være
fornøyde!
Hva er det ikke tillatt å spise i bilen din?

Bilen min er til for å brukes, så der er det lov å spise det man
vil.
Hvordan finner du veien – bilens navigasjon, google maps
eller fysiske veikart?

Jeg pleier å bruke navigasjonen på bilen, eller google maps

Har du opplevd rekkeviddeangst? Hvordan føles det?

Å ja, flere ganger. Jeg har gått tom for strøm noen ganger
også jeg, men det er flere år siden, da elbilene hadde en
helt annen rekkevidde enn i dag. Det er jo ikke noen hyggelig opplevelse, men det hører med til historien at det har
vært min egen skyld de gangene jeg har kjørt tom. Det er
ikke så smart å satse på at det går bra når man ligger helt på
grensen. I dag opplever folk oftere ladeangst enn rekkeviddeangst, er vår erfaring. Rekkevidden på elbilen har man jo
stort sett kontroll på, mens hurtigladere ute av drift og ladekø
er ikke noe du kan styre selv.
Hvordan unngår du å bli trøtt bak rattet?

Om jeg er trøtt så setter jeg meg ikke bak rattet, og blir man
trøtt underveis er det egentlig bare én ting å gjøre: Stoppe
og ta en lur, eller overlate rattet til en annen i bilen om det er
mulig.

på mobilen.
Hva gjør du om du havner bak en tysk bobil som kjører 15
km/t under fartsgrensen?

Da finner jeg første anledning til å kjøre forbi, helt forsiktig.
Har du opplevd rekkeviddeangst? Hvordan føles det?

Huff, ja… Det kan være skikkelig skummelt. Men det går stort
sett veldig bra.
Hvordan unngår du å bli trøtt bak rattet?

Jeg prøver å ha godt humør, en Pepsi Max og alltid å ha noen
å prate med eller høre på musikk.

Alltid rent og pent og ryddig. Kan ikke fordra biler som ser ut
som søppelkasser innvendig.

Da kjører jeg forbi ved første mulighet, om det er oversiktlig
og forsvarlig. Tar ingen sjanser.

Hva er det ikke tillatt å spise i bilen din?

Har du opplevd rekkeviddeangst? Hvordan føles det?

Ingenting er forbudt. Men vi prøver å stoppe for å spise, hvis
vi kan. Viktig med pauser når man kjører langt.

Ja, det har jeg opptil flere ganger. Ganske nervepirrende når
batterimåleren faller under 5 prosent, og det fortsatt er noen
mil til ladestasjonen. Men nå har jeg vent meg til å planlegge
bedre, så rekkeviddeangsten er borte for godt!

Hvordan finner du veien – bilens navigasjon, google maps
eller fysiske veikart?

Bruker både navigasjon i bilen og fysiske kart. Et lite tips: Det
finnes et kart over «hemmelige» turistveier, som KNA gir ut
hvert år. Veldig flott.
Hva gjør du om du havner bak en tysk bobil som kjører 15
km/t under fartsgrensen?

Hvordan unngår du å bli trøtt bak rattet?

Så fort jeg kjenner at jeg er i ferd med å duppe av, så finner
jeg et sted å stoppe og hvile fem minutter. Dessuten sier bilen
min fra om den oppdager at jeg er trøtt, så jeg blir passet
godt på.
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Bilen var for øvre middelklasse og passet fint inn på golfklubben.

Sjelden har et bakvindu
skapt så mye debatt
Volvo 760 feirer 40 år. Og dette startet på en ganske spesiell måte.
Av Benny Christensen

En lang, hengslet og 17 år gammel gutt
kommer durende på en gammel Tempo
Corvette moped, så blårøyken ligger
tjukk bak ham. Han svinger inn foran
Helge Ottesens Bilforretning i Lillehammer. Stopper mopeden og hekter av
seg hjelmen, før han går inn hos Volvoforhandleren.
Gutten er meg. Året er 1982. Jeg husker
det som det skulle vært i går. Anledningen til mitt besøk er nemlig spesielt. For
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utstilt hos Volvo- forhandleren, står det i
dag en helt splitter ny Volvo-modell.
Det er langt fra dagligdags. Eller noen
årlig foreteelse for den saks skyld. Det
var farlig lenge siden det hadde kommet
noen ny modell fra den kanten.
Dessuten er denne bilen både eksklusiv
og dyr. Vi snakker om luksusbilen Volvo
760. En skikkelig drømmebil for mange
familier.
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Den var lakkert i blå metallic, med like
blått plysjinteriør, kan jeg huske. Den så
lekker ut der den sto under spotlysene.
Jeg beundret bilen med store øyne,
mens påspandert kringle og kaffe ble
fortært.
Flott, men dyr
Bilen var flott, men dyr. Vi snakker om
hele 241.500 kroner. Til sammenligning
fikk man en firedørs 240 for 112.000
koner. Altså for under halvparten og den

var ikke noen billigbil den heller.
Måtte være annerledes
Nye 760 ble levert med 2,8-liters V6motor og bensininnsprøyting under
panseret. Effekten var høyst anstendige
156 hestekrefter og ekvipasjen gjorde
unna 0-100 km/t på 10 sekunder blank.
Det sto det respekt av. Motoren var det
eneste som var med over fra forgjengeren, Volvo 264 GLE. Absolutt alt annet
var nytt.

Volvo 760 var en eksklusiv og påkostet bil da den ble lansert i
1982.

Mest oppsikt vakte designet. Det var nå
år og dag siden sist Volvo-lanserte en
helt ny bilmodell, og da måtte den også
se annerledes ut. Linjene var rette og
vinklene skarpe. Kileformen var påtagelig.
Det bratte bakvinduet ble en kilde til
høylydt diskusjon. Både datidens motorjournalister og andre forstå-seg-på’ere
diskuterte utseendet så busta føyk. Jeg
tror ikke noen bakrute har fått så mye
oppmerksomhet siden Ford Anglia presenterte sin «feilvendte» i 1959.
USA-tilpasset

Også i interiøret går den stramme og rette linjeføringen igjen.

Både den stive prisen og linjeføringen
bidro til at bilen snart gikk under navet
sosse-kontainer.
Mange lever i villfarelsen av at 760 er
en større bil enn 240/260. Sannheten
er at det er bare millimetre som skiller
lengden. Bredden økte riktignok med
fire centimeter, og høyden krympet med
fem, men 760 har større akselavstand.
Det gjorde godt for den innvendige
plassen.
Svenskene valgte en helt annen designstrategi enn for eksempel Ford Sierra
som også kom i 1982. Den var rund som
et såpestykke.
Det vitner om at 700-serien var rettet
mot det viktige og store amerikanske
markedet. Der borte skulle bilene ha
rette linjer og kileform.
Billigvarianten 740
Det helt nye hjulopphenget på 760 fikk
mye skryt, og bilen ble omtalt som både
komfortabel, kjøreglad og med svært
gode kjøreegenskaper. Servostyring
var standard – det var ikke vanlig på
europeiske biler selv i dette segmentet
i 1982.

En del kunder syntes rett og slett at
dette var ubehagelig å kjøre med. Styringen var for lett. Volvo hadde jo ellers
ord på seg for det stikk motsatte.
Høy lasteterskel til bagasjerommet,
noen interiørdetaljer med dårlig kvalitet
og vindstøy, var egenskaper 700-serien
også fikk kritikk for da den var ny.
I 1984 kom en mer folkelig og billigere
variant av samme bil. Nå med mindre
firesylindrede motorer fra gamle, gode
240-serien og noe mindre dekor og
utstyr enn den påkostede 760-en.
Dermed var Volvo 740 født. En bil
mange mente ville erstatte Volvo 240.
Slik gikk det ikke, men det er en helt
annen historie.
Selvfølgelig drømte jeg den dagen som
17-åring om å kunne eie en 760 selv.
Som for de fleste andre – det ble med
drømmen. Det nærmeste jeg har kommet er to ulike 740 GLE, men med 760
utstyrsnivå. Det er da tross alt noe …

En Herregårdsgårdsvogn, som
Volvo kaller stasjonsvognene sine,
dukket opp i 1985.
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Fluid Film-pakken med
proff trykkbegerpistol TB301

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

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Kjøpe brukt?

Ha
en
Gode
råd
til
deg
som
ska
sikker reise!
Av Jøran Ledal

DRAGERNORGE.NO

Et finn-søk etter elbiler i prisklassen 100.000 kroner til
200.000 kroner gir i skrivende stund 979 treff.

Mange av oss har kjøpt
en eller flere bruktbiler
gjennom livet, men
bruktmarkedet for elbiler
er fremdeles et uprøvd
terreng for de fleste.
Hva skal du være spesielt
oppmerksom på dersom
du har tenkt at den neste
bilen din skal være en
brukt elbil?

DET FINNES
INGEN KOPIER!
Basert
på lanolin
“ullfett”

Fluid Film-pakke med proff
trykkbegerpistol TB301

Miljøvennlig
Løsemiddelfri
Fryser ikke
Lang levetid
Kryper opp til 15 cm
Trekker ikke til seg skitt
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2695,-

Eureka Chemical Company har utviklet en
unik og avansert produksjonsprosess som
ingen andre har klart å kopiere. Lanolin,
som er et fast produkt, fikk de flytende uten
å bruke løsemidler.
Fluid Film er ruststoppende, krypende og
vannfortrengende i årevis og blir aldri en
voks. Egenskapene har verden sett i mange
tiår. Historien startet i 1943, men produktene
er utviklet og serien har blitt større i løpet av
disse årene.
Det er Fluid Film-antirustverksteder og
forhandlere over store deler av landet.
Se oversikt på FLUIDFILM.NO
Antirustbehandle bilen selv?
Med Fluid Film-pakken har du alt du trenger
trenger. Pakken kjøper du på bilkontroll.no
eller hos en av våre mange forhandlere.

al kjøpe elbil på finn.no
Ifølge nettstedet elbil24.no ble det
i løpet av to hektiske vintermåneder
solgt 13.000 brukte elbiler i Norge. For
fem år siden utgjorde elbilene kun fire
prosent av bruktbilmarkedet. I dag er
tallet steget til over 14 prosent. I takt
med det økte salget av nye elbiler, vil
naturlig nok også bruktmarkedet etter
hvert domineres av elbiler. Med andre
ord kan det være like greit å lære seg
allerede nå hva som er viktig å være
oppmerksom på når du vurderer å kjøpe
en brukt elbil.
Slipper noen bekymringer
Mens motoren er en kritisk faktor i
alle fossildrevne biler, slipper du slike
bekymringer om du velger elbil. Til
gjengjeld bør du skaffe deg best mulig
oversikt over forholdene som har med
batteri og lading å gjøre.
Norsk Elbilforening har opparbeidet
god kunnskap på området, og organisasjonen har også laget en sju-punkts-liste
over de viktigste tingene å kontrollere.
Testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk
Elbilforening har testet det meste av
elbiler gjennom mange år. Han mener
det er mange fordeler ved å kjøpe brukt
elbil kontra brukt bensin- eller dieselbil,
i tillegg til det åpenbare – nemlig at
elbiler kutter utslipp.
– Blant elbilens store fordeler er at den
har få bevegelige deler. Elbiler trenger
ikke oljeskift, har ingen kompliserte automatgirkasser, turboer, rustne eksosrør
eller registerreimer – for å nevne noe,
sier han, og legger til:

Batteritilstand og ladeerfaring er de viktigste forholdene å sjekke nøye når du
vurderer å kjøpe brukt elbil. Du slipper å bekymre deg for girkasser, turboer og
rustne eksosrør.
160.000 kilometer – avhengig av hva
som inntreffer først.
Videre bør du være oppmerksom på at
det er norske garantibetingelser som
gjelder dersom bilen er førstegangsregistrert i Norge. Er bilen førstegangsregistrert i et annet land, gjelder garantien
fra det aktuelle landet. Ved kjøp av
parallellimportert bruktbil, altså at den
er importert via mellomledd utenom
ordinære forhandlere, må du være
oppmerksom på at servicen kan bli en
utfordring. Ikke alle autoriserte merkeforhandlere ønsker å ta service på disse
bilene.

– Drift, vedlikehold og service er langt
billigere enn for øvrige biler. Fra 1. mars
er dessuten EU-kontrollkravet til rust
på anleggsflaten på bremseskivene bak
senket fra maks 25 prosent til 50 prosent. Det øker den praktiske levetiden
og senker kostnadene på bremsedeler.

Bestemmer du deg for å ta bilen til en
sjekk hos et verksted, kan de utføre
en test på bilens «batterihelse» før du
bestemmer deg. Verkstedet kan blant
annet gi deg nyttig informasjon om
restkapasiteten på batteriet. Hvis det er
praktisk vanskelig å få gjennomført en
verksted-test, bør du spørre den forrige
eieren om ladevanene. Mye hurtiglading
sliter erfaringsmessig hardere på batteriet enn sakte hjemmelading.

Garantitiden på batteriet

Husk å se på ladesystemet

Det aller første punktet Elbilforeningen
trekker frem som viktig å sjekke, gjelder
garantitiden på batteriet. Denne er som
regel lengre enn garantien på selve
bilen, og vil som regel garantere en
batterikapasitet nedad på 70 prosent av
ny tilstand. Normen i dag er åtte år eller

Det neste du bør sjekke, er bilens ladesystem. Kontroller at ladekontakten ikke
har feil eller skader, og se nøye etter
tegn til slitasje på ladekablene.
Videre kan det være smart å ta en kikk
på bilens bunnplate som beskytter bat-

terikassen. Er den uten synlige, utvendige skader? Kjøring på dårlige, humpete
eller hullete veier, kan over tid resultere i
følgeskader.
Det siste punktet Elbilforeningen oppfordrer deg til å sjekke, omhandler rust
på bremsene. På grunn av regenerering
ved oppbremsing, brukes bremsene
sjeldnere i en elbil enn i en fossilbil. Derfor er det viktig at elbil-eiere innimellom
bremser litt ekstra for å motvirke rustskader som følge av manglende bruk.
Kortere rekkevidder
En utfordring med bruktmarkedet for
elbiler er at tre-fire år gamle elbiler ikke
nødvendigvis har den rekkevidden og
størrelsen som kjøperne er ute etter.
De siste årenes utvikling gjør at nyere
elbiler klarer å kombinere størrelse og
lang rekkevidde på en mye bedre måte
- og sånn sett oppfyller kravene mange
kjøpere stiller.
Det er en kjensgjerning at mange
kjøpere ønsker seg elbiler med en rekkevidde på rundt 500 kilometer eller
mer. Men skal du ha en brukt elbil med
400-500 kilometer rekkevidde, bør du se
etter biler fra 2019 eller 2020. Unntaket
er Tesla. Frem til 2018-modellene er det
typisk at bilenes rekkevidde stanset på
rundt 300 kilometer om sommeren, og
enda kortere om vinteren.

M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 2

25

Vi får flere sensorer, kameraer og pipelyder i
bilen, men bulker for mer enn 16 milliarder:

Nordmenn bulker og sm
Det er ergerlig og kostbart. Og skjer i snitt 2600 ganger på norske veier, hver
eneste dag. Tall fra Finans Norge viser at det i 2021 ble meldt om 951 814
motorvognskader til norske forsikringsselskaper.
Av Jøran Ledal

Andre biler, gjerder, murer og søyler i phus. Til tross for at nye biler leveres med
utallige intelligente førerstøttesystemer,
sensorer og kameraer, fortsetter vi nordmenn å bulke og kollidere. Bulkevariantene er mange, men utfallet er nesten
alltid både irriterende og kostbart.
I snitt koster hver skade mer enn 20.000
kroner, og selv om reparasjonene dekkes av forsikringsselskapene, må du
gjerne ut med egenandeler og tap av
bonus. Den snaue millionen norske bilskader i fjor var ikke billig. Regningen til
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forsikringsselskapene lød på mer enn 16
milliarder kroner.
Færre alvorlige personskader
– Mange av skadene er mer omfattende
enn småbulker, og det trekker selvfølgelig erstatningene opp. Dessuten koster
glass-skader, der ruter må skiftes, totalt
sett mye penger. I tillegg vokser også
bilparken stadig vekk, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge,
som er finansnæringens hovedorganisasjon, og representerer rundt 240 norske
finansbedrifter.
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Selv om de materielle, økonomiske tallene er store, mener hun det er viktig å
huske at antikollisjonssystemene tross
alt har bidratt til en reduksjon i tallet på
alvorlige personskader:
– Men her er det flere sammenhenger.
Blant annet mer bruk av sikkerhetsbelter, sikrere biler og gode midtdelere på
veiene som motvirker at bilen så lett
kommer i motgående kjørefelt. Pluss en
hel rekke andre forhold.
Hva kan være årsaken til at så mange
involveres i bulker og sammenstøt, til

Slik unngår du bulkeskader

1. Nordmenn vil parkere så nær inngangen som mulig. Parkerer
du litt lenger unna, får bilen stå i fred og du får litt bevegelse.
2. Skaden skjer ofte når du drar. Rygg bilen inn når du parkerer.
Da har du bedre oversikt når du kjører ut derfra.
3. Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noe rundt bilen?
4. Ta deg tid, og stress ned når du setter deg bak rattet.
5. Husk at du ikke er alene på parkeringsplassen.
6. Sørg for at du har skrapt rutene i bilen skikkelig for is og snø før
du kjører.
– Ikke tenk på blomsten til svigermor når
du skal parkere, anbefaler Stine Neverdal
i Finans Norge.

7. Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt,
og spesielt ikke alt som er lavt nede, for eksempel en lav
fortauskant.
8. Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene.
9. Ikke bli sint eller stresset hvis du er sent ute, eller du møter
uforutsett kø.
10. Når du kjører bil, skal du bare kjøre bil. Ikke fikle med mobiltelefon,
bilstereo eller andre ting som tar bort oppmerksomheten din.

Knut Arne Marcussen i Nissan Norge.

måkrasjer hver dag
tross for stadig mer avanserte førerstøttesystemer?
– En grunn er at vi hviler oss for mye
på varsler fra antikollisjonssystemer,
ryggekameraer og lignende. Du hører
at det piper, men tenker kanskje at det
nok er mer plass igjen til den parkerte
bilen, lyktestolpen eller garasjeporten.
Systemene kan i noen tilfeller dermed
gi en falsk trygghet. Vi kan ha nytte av
systemene, men kan ikke slutte å følge
med, sier Neverdal, og får støtte fra
kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Norge:
– Årsakene til de høye tallene er nok
sammensatte, og for å si noe sikkert bør
man i så fall se nærmere på hva slags
type skader det er en økning av. Blant
annet er det en kjensgjerning at ikke alle
vier sin fulle oppmerksomhet til kjøringen når de sitter bak rattet, noe som

er årsaken til at myndighetene for kort
tid siden økte bøtesatsene vesentlig for
bruk av mobiltelefon under kjøring. Når
det gjelder mer alvorlige ulykker, ser vi
heldigvis at stadig færre dør i trafikken,
sier Marcussen.
Null drepte er målet

Han viser til at Nissan har som overordnet mål å bidra til null drepte i trafikken,
som igjen forklarer hvorfor bilprodusenten utvikler stadig mer avansert førerassistanse-teknologi.
– Systemene er ment å være til støtte
for føreren, men erstatter på ingen måte
personen som til enhver tid har det
hele og fulle ansvaret bak rattet. Nissan
jobber for å gjøre tilgjengelig avansert
teknologi i alle bilmodeller, og var blant
de første til å kunne tilby for eksempel
360-graders kameravisning rundt bilen
og ProPilot førerassistanse. På den nye

modellen Ariya kommer det enda flere
løsninger som skal ivareta sikkerheten
best mulig, opplyser Marcussen.
Stine Neverdal avslutter med et godt
råd til bilførere som ønsker å redusere
risikoen for kostbare uhell i trafikken:
– Som alltid er det beste rådet at du
ikke må stresse når du skal kjøre bil. Det
må være noe av det viktigste. Det er
nemlig typisk med småbulking utenfor
kjøpesenteret på dager før langhelger
og helligdager. Mange har sikkert alt
for mye på gang, og mange tanker i
hodet. Så konsentrer deg i stedet om
det du skal – ikke tenk på vennetreffet,
blomsten til svigermor eller den nye
regnbuksa som må skaffes til minstemann mens du parkerer eller står midt i
rushtrafikken.
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Stig er ikke evig ung, men alltid opptatt av unges trafikksikkerhet:

– Jeg skjønner hva jeg er
for gammel til å forstå
En ung versjon av Stig Eid Sandstad (51) bestemte seg tidlig for
å ta et klart standpunkt til rus. Tilbudene var mange, men den
unge trønderen ville heller jobbe for å begrense skadene av rus i
trafikken. Nå er han for lengst blitt voksen – og har hatt en sentral
posisjon i MAs ungdomsorganisasjon i 26 år.
Av Jøran Ledal

– Forholdet til rus og trafikk har endret
seg på flere måter. Dagens unge er
blitt bedre trafikanter, og jeg opplever
at ruskjøring blir sett på som «ukult»
blant mange unge. Dette lover godt for
fremtiden.
Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid
Sandstad, trives godt blant de unge. Og
til tross for at han har hatt en aktiv og
sentral rolle i Ung i Trafikken (tidligere
MA-Ungdom) siden 1996, føler han ikke
at alderen er til hinder for å gjøre en
god jobb som leder for en ungdomsorganisasjon.
– Tja, jeg er kanskje ikke den rette til å
mene noe om hvor ungdommelig jeg er
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av meg, men jeg føler meg i alle fall ikke
for gammel. Jeg har den alderen jeg har,
og får uansett ikke gjort så mye med
akkurat det. Men jeg er så heldig å ha
med meg unge, energiske og vanvittig
dyktige medarbeidere i organisasjonen,
og det hjelper jo med å holde meg aktiv,
skjerpet og ungdommelig. Samtidig tror
jeg det er positivt for organisasjonen å
bygge på noen tradisjoner og erfaringer.
Når man har vært med en stund, har
man etter hvert lært ganske mye som
kan være verdt å bygge videre på.
– En av mine sterke sider er muligens
at jeg kjenner min egen begrensning.
Jeg greier å se situasjonene som jeg er
for gammel til å ha sterke oppfatninger
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og meninger om. Løsningen er å la de
yngre i organisasjonen få bestemme.
Jeg er heller ikke redd for å gjøre nye
ting, og står på uansett hvor lang tid
ting tar. Men det aller viktigste når det
kommer til stykket, er nok at jeg trives
godt sammen med unge og galskapen
deres...

Preget av søsterens bortgang
Stig kan se tilbake på en barndom og
en ungdomstid på Havstad i bydelen
Byåsen i Trondheim. Han husker oppveksten som en flott tid preget av mange
unger på samme alder, fantastiske lekeomgivelser, samt voksne som brydde
seg og var til stede. Men som ti-åring

Navn: Stig Eid Sandstad Bosted: Trondheim
Alder: 51 år Egen bil: Mercedes GLC 300
Sivilstatus: Samboer og far til Vetle Aktuell: Daglig leder for Ung i Trafikken

skulle Stig gjennomgå en erfaring som
gjorde tilværelsen mørkere og mer
alvorspreget enn hva de fleste på denne
alderen slipper å oppleve. Hans 19 år
gamle søster, Anita, døde av kreft etter
en seksmåneders periode med innleggelser og intense behandlinger.
– En slik opplevelse setter sine spor, og
gjorde sitt til at jeg fort ble litt mer voksen og ansvarsfull. Det påvirker verdiene
og valgene man tar, både i ungdomstiden og senere i livet. Da vi ble ungdommer, kom rusmidler for fullt inn som en
del av hverdagen vår. Jeg bestemte meg
imidlertid tidlig for at dette ikke var noe
jeg ville menge meg med, og jeg syntes
heller ikke det var særlig spennende. Vi

var noen få som inntok denne holdningen, og jeg skal ikke nekte for at det av
og til kunne være krevende. Heldigvis
hadde jeg trygge voksne å snakke med,
og det føltes på mange måter godt å ha
tatt et klart valg.

Hjem til Trondheim

Etter mange år med bostedsadresse i
en rekke forskjellige byer, flyttet Stig,
samboer Kine og sønnen Vetle hjem
til Trondheim igjen for ti år siden. Med
Stigs engasjement i jobben, en ungdom
i huset og Kines jobb i barnevernet, er
det naturlig at mange av samtalene på
hjemmebane dreier seg om ungdomstid, bil, fart og rus.

– Vetle tok sertifikatet for noen få uker
siden, men frem til dette har jeg brukt
en del timer på å være sjåfør for ham
og vennene, både sent og tidlig. Dette
har gitt meg utrolig mye, og man fanger
opp mange interessante synspunkter
og meninger når man kjører ungdommer til og fra fest. Mye av det jeg lærer
kan brukes direkte i jobben som daglig
leder for UiT. Det aller viktigste vi driver
med, er jo tross alt å forstå hvordan
unge tenker og hva vi kan gjøre for å
påvirke holdningene på en positiv måte,
forklarer Stig, og viser til at det fremdeles er for mange som blir hardt skadet
eller drept i trafikken, ofte som følge av
ulykker i kombinasjon med rus.
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Han tok et standpunkt mot rus allerede i ung alder. Som daglig leder for Ung i Trafikken brenner han fremdeles for å gi unge
gode holdninger til rus, fart og motor.

Mye er forandret siden Stig i 1996 tok fatt på jobben i MA
som prosjektleder for KastMasken. Vi tenker selvsagt på
datautstyret og mobiltelefonen...

– Vi er jo den eneste rene trafikksikkerhetsorganisasjonen for ungdom i
Norge, så jeg er helt sikker på at det
vi gjør har stor betydning for arbeidet
med hovedmålgruppen vår, altså unge i
alderen 15 til 26 år. Organisasjonen vår
er både dynamisk og nyskapende. Det
gjør at aktivitetene våre ikke har gått ut
på dato. Vi har et tydelig mål om å være
faktaorienterte og faglige, men samtidig fleksible og smidige nok til å kunne
sette ut i livet en idé som vi blir enige
om på morgenen samme dag.
– Virker det holdningsskapende arbeidet?
– Det er faktisk et spørsmål som jeg sjelden svarer på. For en må heller spørre:
Hvordan ville verden sett ut uten det
holdningsskapende arbeidet. Ikke alle
kampanjer og prosjekter treffer alle like
godt, men vi må ta høyde for at noen av
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Stig innrømmer at han ikke er spesielt opptatt av biler og motor,
men brennende opptatt av at kjøringen skal skje på en trafikk
sikker og rusfri måte. – Jeg er gulle fornøyd med vår Mercedes
GLC 350. Men nå har arvingen tatt lappen, så jeg er usikker på
hvor mye jeg vil se til den bilen, gliser Stig.

dem til slutt treffer alle. Dermed er det
totalen av alt det flotte og viktige arbeidet som gjøres, som fungerer samlet.
Vi kan jo bare se til hva som skjedde i
Sverige når de kuttet det meste av det
holdningsskapende arbeidet noen år.
Ulykkes- og dødstallene føk i været, og
det ble betydelig flere som ruskjørte.
Så, ja – holdningsskapende arbeid er
viktig, og fungerer.
– Hva med de neste årene, hva vil være
de viktigste sakene for UiT?
– Jeg ser for meg fire prioriterte områder. Det ene er å få etablert flere Ung
i Trafikken-klubber, samt å sikre flere
medlemmer. Dernest skal vi videreføre
og utvikle DeathTrip-prosjektet slik at
det samsvarer med endringer som skjer
på de videregående skolene. Videre blir
det viktig å skaffe mer kunnskap og lage
gode kampanjer og prosjekter innenfor

områdene rus, fart, uoppmerksomhet
(mobilbruk) og mikromobilitet (elsparkesykkel). Utover dette så er målet å bli
den foretrukne kilden for kunnskap på
disse områdene, blant annet gjennom
våre nye hjemmesider som kommer
innen kort tid.
– Hva er det viktigste UiT har oppnådd?
– Åhh, dette er vrient å svare på, for vi
har oppnådd så utrolig mye. Men om
jeg skal trekke frem noe særskilt, må
det være at vi har lyktes med å komme
inn på statsbudsjettet. På denne måten
har vi sikret at Ung i Trafikken vil være
en organisasjon man kan regne med i
fremtiden.

Apex
Fysioterapi

9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Nulltoleranse for all
rus langs våre veier
Våler kommune

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

valer-of.kommune.no

Oslo kommune

3037 DRAMMEN
Tlf. 994 48 884

Fri rettshjelp
oslo.kommune.no

Tlf. 32 73 63 75

Grefsen
Eiendom AS

Henrik Bulls veg 48
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 98 64 00

Halden kommune

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

halden.kommune.no

Ronny Tangeland
Transport
Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 928 99 105

Bamle kommune
bamle.kommune.no
Fygleveien 53, 8370
LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Tlf. 905 05 704

Byggmester
Øyvind Bakkevold AS

Vy Buss AS

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41

3570 ÅL, Tlf. 32 08 60 60

ER
P
P
O
T
S

Lena & Centrum
Trafikkskole AS
2850 LENA
Tlf. 61 16 14 50

SØ

SSTT
U
U
RR

MILJØVENNLIG
MILJØVENNLIG

6105 VOLDA
Tlf. 70 07 44 30

ANTIRUSTBEHANDLING

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 16 07 00

1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

avd. Molde
6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Gumpens Auto Øst AS
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 50

Spray på en blomst, og den dør ikke før den skal.
Fluid Film svir ikke gress og vegetasjon, og egner seg
derfor også godt til landbruksmaskiner og i hjemmet.
Antirustbehandle bilen selv? Med Fluid FIlm-pakken har
du alt du trenger for å behandle bilen selv. Pakken finner
bilkontroll.no
du på bilkontroll.no

139,-

Fluid Film spray
Multispray som
erstatter over 35
produkter!

Schweiga
0134

2695,-

Siffer
Økonomi AS
Busterudgata 11
1776 HALDEN
Tlf. 69 21 17 50

Selbuvegen 695
7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

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

Fluid Film-pakken med
proff trykkbegerpistol TB301

Hegdalveien 139
3261 LARVIK
Tlf. 33 13 28 00

4735 EVJE
Tlf. 37 92 92 00

Tlf. 96

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

FAKTA: VOLKSWAGEN ID.4 GTX
Motor: 2 x elektrisk

Rekkevidde (WLTP): 478 km

Lengde x bredde x høyde:

Effekt: 299 hk / 460 Nm

Hurtiglading: Maks 125 kW

458 x 185 x 163 cm

Rekkevidde strøm: 6 8 kilomete

0-100 km/t: 6,2 sek..

Vekt: 2.136 kg

Batteripakke: 77 kWt

Toppfart: 180 km/t

Hengervekt: 1.200 kg

Forbruk: 18,4 kWt per 100 km

Bagasjerom: 543 - 1.575 liter

Pris: Fra 465.300 kroner

Interiøret er på grensen til litt spartansk.
Her merkes det godt at Volkswagen har
spart.

Med god plass, 4x4 og rekkevidde på
oppunder 500 kilometer, er ID.4 en bil
som passer mange nordmenn godt.

Batteripakken på 77 kWt er plassert
nederst i bilen. To elmotorer sørger for
fremdriften. Den på bakhjulene gjør jobben det meste av tiden.

ID. 4 er andre bil ut i Volkswagens store elbil-offensiv. Snart får den
følge av mange flere.
Av Knut Skogstad

Volkswagen-konsernet er nå inne i sin
største omveltning noensinne. Det handler om overgangen til elektrifisering,
der de går svært grundig til verks. Audi,
Skoda og Volkswagen er de tre største
og viktigste merkene her. De har alle fått
flere nye elbiler de siste årene. Samtidig
er dette egentlig bare som en forsmak å
regne. I løpet av de neste årene skal en
rekke nye modeller rulle ut på markedet.
Hos Volkswagen startet det hele med
kompakte ID.3 som langt på vei tok over
for den mangeårige bestselgeren Golf.
I fjor kom så familie-SUVen ID.4 på markedet. Den er en av Norges mest solgte
biler så langt i 2022. Og registreringstallene lyver også. Volkswagen sliter nemlig med produksjonsutfordringer, og har
til dels lang ventetid på bilen. Dermed
har de også en betydelig ordrereserve,
biler som er kjøpt og bestilt, men ikke
levert ut ennå.
ID.4 startet med bakhjulsdrift. Så
kom utgaven som heter GTX, og som
har 4x4. Blant firehjulstrekk-elskende
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nordmenn har den raskt blitt favoritten.
Så langt finnes den i bare én versjon,
med batteripakke på 77 kWt og offisiell
rekkevidde på 478 kilometer. Startpris?
465.300 kroner.

gen har spart litt. Det samme gjelder
interiøret. Her er det overraskende mye
hard plast og en del løsninger som rett
og slett ser litt billige ut. Vi kjenner igjen
det samme fra lillebror ID.3.

Kjøreegenskaper

Her virker det som VW har benyttet
elbil-overgangen til å senke standarden
litt. Fordelt over veldig mange produserte biler utgjør det helt sikkert betydelige
beløp spart. Så gjenstår det å se om
det vil skremme bort kjøpere. Vi vil tro
Volkswagen har gjort grundige vurderinger i så måte.

ID.4 er et hyggelig bekjentskap ute på
veien. Volkswagen har investert milliardbeløp i sin nye, elektriske plattform.
Denne danner utgangspunkt for en
rekke biler, blant dem ID.4.
Kjøreegenskapene er nøytrale og komfortable. Det merkes at bilen veier over
2,1 tonn og har batteripakke i bunnen.
ID.4 ligger tungt på veien, og sluker
landeveismil på en harmonisk måte.
Kraftoverskuddet er også solid. De 299
hestekreftene plantes til veien gjennom
alle fire hjulene og 0-100 km/t går unna
på 6,2 sekunder. Det hadde vært ekstremt raskt for en SUV i denne klassen
for bare noen få år siden.
Støydempingen mot hjulene kunne vært
litt bedre, her merkes det at Volkswa-
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Plass / praktiske løsninger
Lengde på 4,58 meter betyr at vi snakker om en relativt kompakt SUV. Men
her kommer en aldri så liten elbil-fordel
inn. Siden bilen ikke har en forbrenningsmotor, er panseret kort og kupéen
skjøvet langt frem. Dessuten er det flatt
gulv.
Det gir i sum god plass for fem passasjerer. I baksetet er det egentlig bare
bredden som begrenser at tre voksne

BILTEST

Dette er en ekte
Folkevogn
ikke har det bra på lengre turer.
Bagasjerommet tar unna 543 liter, det
er absolutt godkjent etter bilstørrelsen.
Når du feller ned baksetene, rommer
den 1.565 liter.
Kroker til bagasje, oppbevaringsrom og
koppholdere er godt i ivaretatt. Men
Volkswagen kunne gjort mer ut av selve
midtkonsollen, og igjen får vi litt følelsen
av at det er blitt spart underveis.
Motor / forbruk:
ID.4 GTX har det som per i dag er den
største batteripakken i VWs ID-serie,
på 77 kWt. Offisielt forbruk er oppgitt
til 18,40 kWt per 100 kilometer. Det gir
da en offisiell rekkevidde etter WLTPnormen på 478 kilometer.
Under gode forhold er ikke det urealistisk. Men som vanlig avhenger rekkevidden av flere faktorer: Kjørestil, topografi
og ikke minst temperatur. På vinteren vil
rekkevidden falle betydelig.
NAF har rekkeviddetestet ID.4 på både

sommer og vinter. På sommeren endte
de på imponerende 532 kilometer, på
vintertesten kom de 414 kilometer.
Disse testene er gjort under mest mulig
«normale» forhold på vanlig vei, ikke
ekstrem sparekjøring. NAF kjører bilene
helt tomme for strøm.

bilen hadde møtt veggen i 2021. Dette
gikk nemlig forskriftsmessig for seg,
med svært bra score i alle kategorier.

Med firehjulstrekk har ID.4 to elektromotorer, en foran og en bak. Disse driver
hver sin aksel gjennom en én-trinns
girkasse. Her er det ingen mekanisk
forbindelse mellom for- og bakaksel.
Dermed forsvinner også transmisjonstunellen inne i bilen og det blir flatt gulv.
4x4-systemet er lagt opp slik at det er
den bakre motoren som gjør det aller
meste av jobben. Motoren foran aktiveres på noen få millisekunder, når det blir
behov for den.
Sikkerhet

Bilen fikk 93 prosent på beskyttelse
av voksne, 89 prosent på beskyttelse
av barn, 76 prosent på beskyttelse av
fotgjengere – og 85 prosent i kategorien
for sikkerhetsutstyr. Dermed ble det
altså fem stjerner.
Konklusjon
Volkswagen går på mange måter tilbake
til Folkevogn-røttene når de nå er i
gang med sin nye serie av elbiler. De
siste tiårene har de lekt seg med både
luksus-sedaner og eksklusive SUV-er.
Nå er det tilbake til å lage fornuftige og
prisgunstige biler, som absolutt ikke tar
mål av seg å utfordre premium-merkene
på noen måte.

Alt annet enn fem stjerner i Euro NCAPs
test hadde nok skapt rystelser langt inn
i styrerommene i VW-hovedkvarteret i
Wolfsburg. De rystelsene uteble etter at
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 2
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MA-MEDLEMSKAP

Verdifull medlemsfordel:

Du får rabatt på kjøretimene!
Trenger du en oppfriskningstime i
trafikken? Medlemmer av MA – Rusfri
Trafikk og Ung i Trafikken får rabatt
hos Wright Trafikkskole.

Wright Trafikkskole er Norges største
trafikkskole med totalt 32 trafikkskoler
fordelt over Østlandet, Sørlandet,
Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge,
og den er i vekst.
MA – Rusfri Trafikk er godt fornøyd
med samarbeidet vi har med Wright
Trafikkskole. Verdt å merke seg er at
våre medlemmer ikke nødvendigvis
behøver å benytte dette selv, men
kan gi fordelen for eksempel til barn,
barnebarn eller andre.
Wright Trafikkskole ble grunnlagt i
Norge i 1997, og har hovedkontor på
Haugenstua i Oslo. Deres opplæring
består av tilpasningsdyktige og
forskriftsmessige løsninger, med lærere
som følger opp elevene på best mulig
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måte, avhengig av nivået på hver enkelt
elev.

- 15 prosent rabatt på
oppfriskningstimer (praksis)

Alle som har et gyldig medlemsnummer
hos oss kan kontakte sentralbordet på
telefon 22 47 42 00 eller sende epost til
ma@marusfritrafikk.no for å benytte seg
av disse tilbudene:

- Oppfriskningskurs teori: 2 timer
teorikurs til 300 kroner (Minimum 5
deltakere per kurs. Kurset holdes på
forespørsel)

En rabatt på 15 prosent på ordinær
pakkepris på følgende pakkeløsninger:
- Superpakke bil (klasse B)
- Superpakke MC (klasse A, A1, A2)
- Superpakke tilhenger (klasse BE, B96)
Andre rabatter kan forekomme, som for
eksempel grupperabatt på snøscooter, i
aktuelle sesonger.
I tillegg tilbys:

MOTORFØR E R E N | 3 | 2022

Tilbudet gjelder alle Wright Trafikkskoles
avdelinger. Dersom du ikke benytter
deg av denne fordelen selv, kan du,
som medlem, gi rabatten videre til
den du måtte ønske, for eksempel til
barnebarn!
For mer info, samt oversikt over de forskjellige lokalavdelingene, se wright.no

MA-MEDLEMSKAP

Gled noen med et kinobesøk.
Støtt oss ved
Billettene bestiller du enkelt hos oss. å kjøpe MAs

aktivitetshefte

,-

r 90
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pr b

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

Slik bestiller du for MA-medlemmer:
Send din bestilling på e-post til ma@
marusfritrafikk.no. Bestillingen må inneholde 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 sender vi deg billettkode/-r på SMS eller
e-post.
NB! Billetter effektueres mandag – fredag mellom kl. 08.00 – 15.00.

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!

Vær synlig i trafikken

NB: Tilbudet gjelder nasjonale medlemmer.

Kjøp MA-kalenderen
2022 og lodd i MAs
landslotteri!

ÅRSKAL
ENDER
2022

MA-kalenderen for 2022 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,-.
Takk for støtten!

Sørg for at du selv og alle du er glad i,
er synlig i trafikken. Kjøp våre refleksbånd (kr 10,-) og vester (kr 30,-).
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 2
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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

Bilteknisk rådgivning

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 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
Fornavn/etternavn:

Kryss av for medlemskategori:
930,- Ordinært med veihjelp

Gate/vei:

630,- Ordinært

Postnr.:			Poststed:

E-post:

420,- Honnør
300,- Familiemedlem

Fødselsdato:		
Telefon: 		

720,- Honnør med veihjelp

260,- Støttemedlem
Mobil:

Jeg ønsker tilleggsdekning
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. Du kan også melde deg
inn pr epost (ma@marusfritrafikk.no) eller på https://blimedlem.marusfritrafikk.no/blimedlem/

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

«Polet drive thru» ble årets he
VINNEREN

Gustav ble tildelt hovedpremien på
30.000 kroner av Stig Eid Sandstad og
Leo Ajkic.

Gustav Sigmundstad vant hele premiepotten på 30.000 kroner for
beste kampanje mot ruskjøring: – Det å jobbe med et prosjekt som
gir mening har vært viktig, sier han.
Av Daniel Kolbeinshavn

Av over 110 innsendte bidrag fra hele landet tok elever fra
Risør vgs både første- og andreplass i det prestisjetunge prosjektet mot ruskjøring. Premien fikk de overrekt av konferansier, Leo Ajkic, og til full jubel fra de 170 publikummere som
hadde møtt opp på Saga kino i Oslo.
Alle vinnerbidragene og finalistene finner du inne på Ung i
trafikken sine hjemmesider, www.ungitrafikken.no.
Spiller på humor og selvfølgelighet
I filmen får du se en bilkjørende ungdom som bestiller en stor
pils og en liten mojito. Bestillingen skjer gjennom en automat,
lik en såkalt «drive thru»-automat man kan finne på McDonalds. Filmen endrer seg så til et bilde av en bil som tilsynelatende har krasjet og over bildet kan man høre og lese teksten:
«Det er en grunn for at dette ikke er realiteten».
– Humoren får ungdommen til å stoppe opp og se filmen slik
at de får med seg en mer alvorlig slutt, forklarer Sigmundstad
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i sin presentasjon til jury og publikum.
Sigmundstad spilte mye på Vinmonopolet sin logo, og har
snudd den opp ned til varemerket «Alkomonopolet». I kombinasjon fremstiller han i plakatene og filmene sine beger med
alkohol som en take away, med teksten «Kjør med huet, ikke
med promille».
– Det var en lang ideprosess, og jeg husker ikke helt hvordan ideen kom til hodet mitt, men husker jeg synes det var
en morsom ide med «drive thru», svarer Gudmundstad som
lenge har hatt interesse for film- og bildeproduksjon.
Juryens begrunnelse
– Vi mener at denne kampanjen er genial i all sin enkelhet, og
den viser til det åpenbare. Den har en veldig høy stoppeffekt,
og den er kort. Den oppfordrer til gode handlinger, men den
forteller ikke hva du skal gjøre, og derfor mener vi at «Polet
drive-thru» som beste helhetlig kampanje i årets DeathTrip-

elhetlige vinner av DeathTrip

2. PLASS
Eir Hofsli Rødven, Pål Christoffersen Ramskjær og Johanne
Øvland Søstuen fra Risør har laget kampanjen "Erdu edru".
Leo Ajkic tildelte ga dem prisen for andreplass.

Årets jury i DeathTrip

Mona Binde, tekstforfatter i Siste Skrik Kommunikasjon.
Rita Aarvold, kampanjeleder i Statens Vegvesen.

3. PLASS
Teamet fra Sørumsand v.g. skole tok tredjeplassen med
kampanjen "Fra drøm til mareritt".

finale 2022. Risøringen var overrasket over at han stakk
av med seieren etter han hadde sett de andre bidragene i
konkurransen.
– Sjokkert
– Jeg trodde jeg ikke hadde sjanse, og ble mildt sagt sjokkert da de leste opp navnet mitt, sier en fornøyd vinner.
Sigmundstad har satt seg inn i problematikken når det kommer til ruskjøring, og mener det er kult at han kan bidra i
forebyggingsarbeidet til Ung i trafikken mot ruskjøring.
– Det å jobbe med noe som har mening, har vært viktig. Jeg
har jo laget en kampanje til en god sak, og ikke til noe kommersielt, avslutter vinneren.
Risør vgs stakk også av med andreplass
Det var gruppen med kampanjen og slagordet, «ErduEdru?»
som stakk av med andreplass. Pål Christoffersen Ramskjær,

Henrik Alfheim, gründer av en rekke mediebyråer, foreleser ved BI, og driver nå Oslo Art Company.
Alma Edit Hauge og Emma Børset, elever ved Elvebakken vgs i Oslo.
Stig Eid Sandstad, daglig leder i Ung i Trafikken
Konferansier: Leo Ajkic

Eir Hofsli Rødven og Johanne Øvland Søstuen, fikk utdelt en
premie på 15 000 av Ung i trafikken. Dermed kunne Risør
vgs smykke seg med første- og andreplass i den landsomfattende kampanjen.
Gruppen bak «ErduEdru?» er fornøyd med premien på
15.000, og er glade for at de har fått være med på noe som
skal brukes.
– Vi er glade for andreplass. Vi er også inspirert til å fortsette
lignende arbeid i fremtiden, da vi tidligere er mer vant til
mer hypotetiske oppgaver enn det vi har gjort i dag, avslutter gjengen bak slagordet.
Tredjeplass gikk til Sørumsand vgs med kampanjen «Fra
drøm til mareritt». For å se vinnerbidragene og resten av
finalistene kan du gå innpå Ung i Trafikken sine hjemmesider
og trykke innpå DeathTrip: www.ungitrafikken.no
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«Jævlig unødvendig» fra Horten vgs
Stemmene fra internett var talt opp og folket mente det var
nødvendig at kampanjen «Jævlig unødvendig» skulle vinne
folkets favoritt
Kampanjen «Jævlig unødvendig» er laget av Gard Raddum
Wikmark, Johannes Bærhaugen, Nora Lunne, Sara Nerland
og Lilly Gunnerød, ved Horten Vgs.
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– Vinneren har brukt en enorm kreativitet med å skape paralleller i to forskjellige verdener. I den ene verden fremstår
handlingen ufarlig, mens i den andre fremstår konsekvensene svært alvorlig. På en kreativ måte har de samkjørt
disse to i kampanjen sin, leste konferansier Leo Ajkic før
han avslørte vinneren.
Dermed kunne hortenserne smykke seg med 10.000 kroner,
og ikke minst heder og ære i den kategorien folket mente
var den beste.
– Helt fantastisk å kunne vinne
Vinnerne ble etter utdelingen intervjuet av NRK-programlederen Leo Ajkic.
– Hvordan var det å vinne folkets favoritt og ikke juryens?
– Det er litt kult, for da har vi på en måte nådd hele målgruppen og vi har fått folk til å stemme. Det er veldig gøy
at det er folk som faktisk har likt det vi har laget, for vi har
jobbet for det, sier Nerland

BESTE INTE
RAKTIVE
PRODUKT

– Hva kommer dere til å bruke pengene på?
– Vi har i hvert fall lyst til å bruke pengene på noe vi kan få gjort
sammen. Noe morsomt som vi kan se frem til, avslutter Nerland
med en enighet fra gruppen.

Vant helt ny kategegori
For å holde følge med utviklingen har Ung i trafikken for første
gang hatt en egen kategori for beste interaktive produkt. Av de
20 innsendte bidragene, går Hamar Katedralskole inn i historien
som første vinner av den nye kategorien med spillet: Restart is
not an option - #NoExtraLife
Simen Johansen og Christoffer Langseth var de to representantene som på vegne av gruppen sin tok imot premien på 10.000
kroner.
– Det var kjempegøy og det har skapt en stor motivasjon til å
fortsette med dette, svarte vinnerne.
På spørsmål om hva premien skulle brukes til, var kameratene
tydelige på at de skulle deles mellom alle i gruppen.
– Siden vi har vært så mange bidragsytere, er det viktig at alle får
en del av kaken. For vår egen del tror vi at pengene blir brukt på
noe innenfor «gaming», svarte Johansen.
Det er kanskje ikke rart at pengene går til noe innenfor «gaming»
siden prosjektet også har gitt dem mersmak til å fortsette med
lignende produksjon.

Simen Johansen og Christoffer Langseth mottok prisen
på vegne av gruppen som står bak spillet "Restart is not
an option".

Spillet går ut på at man våkner på baren sent på kvelden og må
komme seg hjem, spilleren velger å ta bilen, men alkoholen kicker
inn og spillet om livet og døde blir veldig mye vanskeligere.
– Det har vært gøy. Vi har lært mye nytt C-sharp som programspråk, sier Johansen til en litt undrende spørsmålsstiller.
Hva kommer dere til å bruke pengene på?
– Vi har ikke tenkt så langt. Vi vil dele med flere som har vært
med på prosjektet og vi skylder dem litt, avslutter kameratene.
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Ung i Trafikken blir flere:

Si hei til våre to nye medarbeidere!
Eivind Windingstad Stensrud er 23 år, og er opprinnelig
fra Fagernes i Valdres. Han trer inn i Ung i trafikken-gjengen
som kommunikasjonsrådgiver.

De siste årene har han studert Medievitenskap og Politisk
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, hvor han har skaffet
seg gode kunnskaper innen journalistikk, kommunikasjon og
tekstproduksjon. Dette er egenskaper vi kan nyte godt av når vi
skal fremme vårt forebyggende arbeid for ungdoms trafikksikkerhet.
Den nye kommunikasjonsrådgiveren har stor interesse for politikk og samfunnsliv, han er utadvendt og blid, og kommer med
lang og variert arbeidserfaring fra sportsbransjen. Han blir med
andre ord; enda en potet på Ung i trafikken-laget som kan trå
til der det trengs.
Nå er han klar for nye arbeidsoppgaver og nye utfordringer hos
oss.
– Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å jobbe med noe
som både er givende og spennende. Det er inspirerende å se
hvor mye Ung i trafikken får til med de ressursene de har, og
jeg håper at min kompetanse kan bidra til å ta Ung i trafikken
videre. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet!

Lea Cristine Tvervåg, 25 år gammel og trønder. Hun skal
være med på å lede organisasjonens prestisjetunge prosjekt –
DeathTrip.
Lea har en bachelor i journalistikk fra Universitetet i Stavanger,
og skriver nå en master i medievitenskap på Universitetet
i Oslo. Her har hun fått mye praktisk erfaring og kunnskap
innenfor ulike kanaler som sosiale medier, tv, radio, podkast
og forskjellige former for tekstproduksjon. Når det gjelder
innholdsproduksjon, liker hun å tenke kreativt og samtidig
skape enkle og konsise løsninger. I tillegg til interessen for
medier, er hun engasjert i samfunn, kultur og kunst i ulike varianter. Lea har en tett arbeidserfaring som strekker seg fra salg
og markedsføring, til sosiale medier og nyhetsredaksjoner.
Vi er sikre på at Leas engasjement og kunnskap kommer til å
løfte Ung i trafikkens forebyggende arbeid til nye høyder. Som
prosjektleder i DeathTrip, er Lea spent og ivrig på å komme i
gang med arbeidet for ungdoms trafikksikkerhet.
– Det er veldig stas å få være med på laget til Ung i trafikken,
som jobber med noe så givende og viktig for samfunnet. Å
jobbe for og med en ung målgruppe er noe jeg trives veldig
godt med, og jeg gleder meg veldig til å se hvordan de ulike
kampanjene til DeathTrip utspiller seg til neste år!
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Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 1–2022:
Vi trekker ut tre vinnere med riktige løsninger, som hver får tilsendt
tre lodd i MAs landslotteri.

Oddny Torheim, Utvik * Per-Arvid Jakobsen, Varhaug *
Åste Marte Heisholt Bakke, Trondheim

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:
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Bruker gamere for å få unge til å forstå
faren med kjøring i påvirket tilstand
I den nye videoen tester gamere fra
Fords e-sportslag ut draktene mens de
spiller et bilspill.

Fords eget e-sportslag tar nå i bruk tre spesialdrakter som simulerer effekten av å kjøre bil med promille, i bakrus eller når du er
veldig trøtt - i en ny video.
Målet er å få unge mennesker til å
melde seg på det internasjonale kjøreprogrammet, Ford Driving Skills for Life
(DSFL), hvor draktene brukes i opplæringen.
Mer enn 1000 ungdommer mellom 18
og 26 år i Norge har gjennomført Dri-

Promille-, bakrus- og søvndraktene
består blant annet av lodd som gjør
armer og bein tyngre, nakkekrage som
hindrer fri bevegelse av hodet og briller
som begrenser synsfeltet og gir både
dobbelt og trippelsyn. Sammen med
øreklokker er de utviklet av eksperter
for å simulere følelsen av promille, bakrus og trøtthet.

ving Skills for Life. Kjøreopplæringsprogrammet er gratis for ungdommene og
blir finansiert av Ford Fund - som avsetter midler som skal brukes for å kunne
ta et aktivt samfunnsansvar. Til sammen
har mer enn 45 000 unge sjåfører, uten
mye erfaring, gjennomført kurset siden
det kom til Europa i 2013.

Nordre gate 10, 8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869
Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Follebu
Bil AS

Refsland
Transport AS

Odd
Gleditsch AS

Sola Bobil AS

Volden 11
2656 FOLLEBU
Tlf. 61 22 95 68

Eikeland
KC-Transport AS Trafikkskole AS
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Borkedalsveien 31
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Strandgata 59
6150 ØRSTA
Tlf. 57 69 86 50

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Vidvei
Eiendom AS

4313 SANDNES
Tlf. 51 69 02 00

Skareveien 100
3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

K. Halstensen
AS
5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00

SØK PROSJEKTMIDLER

Finn
Løken AS

1431 ÅS
Tlf. 64 94 29 65

Stiftelsen Ansvar för Fremtiden åpner no for ny søknadsperiode
1. juni til 31. august 2022.

5589 SANDEID Tlf. 52 76 49 00

Organisasjoner eller foreninger kan søke prosjektmiddel for å
fremme en rusfri livsstil, gjerne med barn og unge som målgruppe.
Les mer om søknader og
stiftelsen på våre
hjemmesider:

Strandavegen 15
6905 FLORØ
Tlf. 57 75 70 00

www.ansvarforframtiden.se
Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Tollbugata 1
3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 2

43

Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri Trafikk, Ung i Trafikken og
Motorføreren ønsker alle medlemmer og
lesere en strålende sommer!
Ta godt vare på hverandre, og kjør
forsiktig om du skal ut på veien.

