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Nulltoleranse for all rus langs våre veier
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I 2020 omkom 93 personer på norske veier, og vi 
må over 70 år tilbake for å finne så få trafikkdrepte. I juli kom Vegvesenets UAG-
rapport. Den analyserer hva som var utslagsgivende for hvert dødsfall.  Rapporten 
viser dessverre at i fjor var det en økning i andel rusrelaterte trafikkulykker.
For MA gir det grunn til å studere rapporten enda nøyere, bl.a. for å finne ut om 
bruk av alkolås ville kunne forhindret noen av ulykkene. Det kan du lese mer om i 
denne utgaven av Motorføreren.
I skrivende stund er det valgkampinnspurt, og det blir svært spennende å se det 
endelige resultatet, ikke minst for trafikksikkerhetsarbeidet de kommende årene. 
Selv om Norge som nasjon har forpliktet seg til Nullvisjonen, er det også parti-
avhengig hvilke tiltak og prioriteringer som gjøres når det gjelder å redusere antall 
drepte og hardt skadde. 
Nullvisjonen gjelder på sjøen også, og i bladet kan du lese mer om hvordan det har 
gått denne sommeren, og ikke minst, hvilke partier er det egentlig som ønsker en 
lavere promillegrense for fritidsbåter?  
Uansett valgresultat, vi skal fortsette vårt målrettede arbeid for en trafikk uten 
ruspåvirkede førere, både på vei og sjø, og ser fram til et godt samarbeid med nye 
konstellasjoner og beslutningstagere.
Til slutt kan jeg ikke helt la være å snakke om årstiden vi går inn i. For med den 
kommer mørket, og det skjuler så mangt - som fotgjengere uten refleks, og 
syklister uten både lys og refleks. I tillegg er de enøyde bilistene blitt langt mer 
framtredende enn for noen uker siden. 
Jeg har sagt det før og jeg gjentar det; sjekk lysene på bil og sykkel, og husk re-
fleksen! Ansvaret for at du og dine er synlig for andre, er ditt. 
Ha en fin høst!



I år som i fjor var det ventet at mange 
nordmenn i stor grad ville velge å feriere 
i eget land - og ja, det har vært mye 
trafikk på veiene.
– I feriemåneden juli opplevde nok man-
ge å være en del av køen av biler som 
beveget seg oppover Gudbrandsdalen 
og over Sognefjellet. Tellepunkter i 
Gudbrandsdalen viser en trafikkvekst på 
fem prosent på Vingrom, og sju prosent 
i Lom sammenlignet med fjoråret, sier 
Nils Karbø, fungerende divisjonsdirektør 
i Statens vegvesen.
Det har også vært mye trafikk over 
Dombås denne sommeren, og trafikktall 
over Dovrefjell bekrefter en trafikkvekst 

på åtte prosent. Vestlandet var et po-
pulært reisemål både i år og i fjor. Ved 
Sørfjorden i Hardanger økte trafikken 
med seks prosent. Flere har også kjørt 
gjennom Romsdalen i juli, og området 
rundt turistvegen Geiranger-Trollstigen 
har hatt en vekst på to prosent. På Sør-
landet økte trafikken i juli med mellom 
seks og ni prosent både på E18 og E39.
Lengre nord i landet har det derimot 
vært en trafikknedgang denne som-
meren. Tall fra Statens vegvesen viser 
en trafikknedgang på 9 prosent på E10 
i Svolvær, og tellepunkt på Senjaho-
pen viser en nedgang på 20 prosent. 
Nordkapp, som hadde en nedgang på 

35 prosent i fjor, opplevde en ytterligere 
nedgang på 13 prosent i sommer.
Positiv utvikling
Til tross for mye trafikk på flere norske 
strekninger, har de norske bilturistene 
oppført seg bra i trafikken, ifølge Steven 
Hasseldal, sjef i Utrykningspolitiet.  
–  Mitt inntrykk er at det har vært mye 
pen kjøring i sommer. Folk er stort sett 
flinke til å holde køen og fartsgrensen. 
Det har også vært mye trafikk, særlig i 
sør og på Vestlandet som nok har ført til 
mindre muligheter til å kjøre for fort. Vi 
har hatt samme innsatsen på veiene som 
tidligere, så nedgangen i antall foren-
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Mange biler på veiene - heldigvis lave dødstall
SOMMEREN PÅ NORSKE VEIER I 2021

Har du stått i kø i Gudbrandsdalen eller over Sognefjellet i sommer? Da 
har du vært i godt selskap. Ferietrafikken har nemlig vært formidabel på 
Sør- og Vestlandet. 

Av Silje Bjørnstad

På NORGESFERIE: Mange norske bilturister la 
årets sommerferie til Sør- og Vestlandet, mens 
flere kjente reisemål i nord opplevde en kraftig 
nedgang.



klede forelegg for fart og anmeldelser 
kan tyde på at det har vært en bedre 
etterlevelse i år enn i fjor, sier UP-sjefen. 
Hasseldal forteller også at det har vært 
en nedgang i antallet forenklede fore-
legg for ulovlig mobilbruk: 807 forelegg 
ble gitt i perioden 1.juli-15.august 2021, 
mot 1327 i samme periode i fjor. 
– Siden det er avdekket langt færre 
overtredelser av ulovlig mobiltelefon-
bruk, er det mulig at vi nå ser effekten 
av de strengere reaksjonene som ble 
innført fra nyttår, legger han til. 
– Markant nedgang
I tillegg viser tall fra Statens vegvesen 

at det aldri har fvært færre drepte på 
norske veier ved utgangen av juli. Når 
det gjelder antall omkomne i trafikken 
er det hittil i år registrert 55 døde 
etter årets første åtte måneder, viser 
foreløpige tall fra Statens vegvesen. 
I 2020 døde 64 i samme periode. 
Sommertrafikken i juni, juli og august 
krevde i alt 29 dødsofre i år. Dødstallene 
for sommertrafikken i fjor endte på 
27. Til sammenligning døde i alt 50 
mennesker på norske sommerveier i 
2016.
Så langt i år er det fire personer som 
har mistet livet på MC. Det er 11 færre 
enn på samme tid i fjor, og tallene i år er 

historisk lave. Gjennomsnittet de siste 
fem årene er ti drepte på MC. 
– Etter år med høye ulykkestall på MC, 
er det godt å se at vi i år opplever en 
markant nedgang. Men vi skal videre 
ned. I juli døde to av årets MC-ofre. Det 
er to for mange. Ambisjonen er at ingen 
mister livet i trafikken, sier Nils Karbø, 
fungerende divisjonsdirektør i Statens 
vegvesen.
Stadig flere elbiler
I løpet av sommeren 2020 ble det 
rapportert om rekordmange elbiler på 
veiene og landets hurtigladere fikk vir-
kelig kjørt seg. Noen kunne fortelle om 

NILS KARBØ: Fungerende divisjonsdi-
rektør i Statens vegvesen. FOTO: Statens 
vegvesen

CHRISTINA BU: Generalsekretæren i 
Norsk elbilforening sier de jobber for at 
det skal bli enklere å hurtiglade langs 
veien og at det trengs regler som påleg-
ger ladeselskapene å tilby kortbetaling 
på hurtigladerne.  FOTO: Norsk elbilfor-
ening

UP-SJEF STEVEN HASSELDAL kan 
fortelle om nedgang i antall forenklede 
forlegg for fart og anmeldelser i løpet av 
årets sommerferie sammenlignet med 
fjoråret. FOTO: UP

Det største irritasjonsmomentet for elbileierne i sommer har vært hurtigladere som ikke virker, samt lang ventetid på å komme 
gjennom på servicetelefon hos enkelte av hurtigladeoperatørene.
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problemfri idyll, mens andre meldte om 
kø, kaos og ladere som ikke fungerte. I 
år forventet Norsk elbilforening nok en 
rekordsommer med elbilister på norges-
ferie. Medlemsorganisasjonen holder på 
å gjennomføre en undersøkelse i disse 
dager for å kartlegge hvordan elbilis-
tene har opplevd bilferien. 
– Totalt er det nå 400 000 elbiler i 
Norge, og dette merkes i fellesferien. I 
år har det igjen vært rekordmange som 
har brukt elbilen sin på ferie i Norge, 
sier Christina Bu, generalsekretær i 
Norsk elbilforening.
–  Tilbakemeldinger vi har fått på telefon 
og epost fra medlemmene våre, er at 
mange har vært forberedt på ladekøer, 
så det største irritasjonsmomentet har 
vært hurtigladere som ikke virker og 

at det har tatt lang tid å komme gjen-
nom på servicetelefon hos enkelte av 
hurtiglade operatørene, forteller Bu. 
Hvor mange som har opplevd ladekøer, 
og hvilke steder som har hatt mest kø, 
vil undersøkelsen etter hvert gi svar på, 
men ifølge generalsekretæren vet man 
at Otta, Lom og Dombås har vært utsatt 
på typiske utfartsdager. 
–  Men det er viktig å understreke at 
bildet ikke er entydig. I ulike grupper på 
Facebook har jeg sett mange elbilister 
som sier de ikke har stått i ladekø i det 
hele tatt, utdyper Bu. 
Vanskelig med ladebetaling
En utfordring for mange elbilister er 
betalingsløsningen når de skal lade 
bilen - det er rett og slett for komplisert. 

Generalsekretæren i Elbilforeningen sier 
de lenge har ventet på at ladebransjen 
skal tilby mer brukervennlige betalings-
løsninger, først og fremst kortbetaling.  
–  Det er få steder i samfunnet du er 
nødt til å registrere kundeforhold, laste 
ned apper og oppgi en god del person-
opplysninger for å få lov til å kjøpe en 
vare eller tjeneste, men sånn er det med 
hurtiglading, sier hun. 
–  Det trengs regler som pålegger lade-
selskapene å tilby kortbetaling på hur-
tigladerne.  Elbilister er glade for at vi 
tar kampen om kortbetaling. Det skaper 
stor frustrasjon at det er så mye enklere 
å betale for bensin enn det er for strøm, 
påpeker Christina Bu.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Januar 13 6 6 7 8 6
Februar 10 5 8 2 9 4

Mars 8 7 2 7 7 5
April 9 5 8 13 6 2
Mai 7 12 9 10 7 9
Juni 15 10 12 11 9 6
Juli 22 10 10 6 9 10

August 13 12 7 9 9 13
September 14 5 17 10 2

Oktober 11 10 9 11 10
November 5 11 14 8 7
Desember 8 13 6 14 10

Totalt 135 106 108 108 93 55

Månedlig oversikt over antall drepte pr august 2021

SOMMEREN PÅ NORSKE VEIER I 2021
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Sommertrafikken i juni, juli og august krevde i alt 29 dødsofre i år. Det er en betydelig nedgang fra 
dødssommeren 2016 hvor 50 mennesker mistet livet i sommertrafikken.
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Nylig kom UAG-rapporten, en rapport som viser dødsårsaken i 
trafikkulykker. Her fremkommer det at rusdrepte i trafikken øker.
I 2020 ble det drept 93 personer og vi 
må over 70 år tilbake for å finne så få 
trafikkdrepte. Men at  UAG-rapporten 
viser en økning i rusdrepte i trafikken 
bekymrer MA – Rusfri Trafikk.
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen utdyper tallene. 
– I 26 prosent av dødsulykkene var rus 
utslagsgivende. 24 personer ble drept 
i disse ulykkene og tre hardt skadd. 
Alkohol eller blandingsrus med alkohol 
var utslagsgivende i 14 av ulykkene, 
forteller Kristoffersen og legger til:
– Vi er bekymret for at andelen trafikk-
drepte i ruspåvirket tilstand holder seg 
stabilt høyt. De siste ti årene har drepte 
i trafikken blitt redusert, mens rusulyk-

kene forblir uendret. 
Generalsekretæren forteller at i gjen-
nomsnitt har ruspåvirkning vært en med-
virkende faktor i 22 % av dødsulykkene i 
perioden 2011 – 2020.
Menn er verst 
Av UAG-rapporten fremkommer det 
at menn er verst, og da menn i alders-
gruppen 40 – 60 år. 
– Årsaken kan være at de drar med seg 
dårlige holdninger fra ungdomstiden, 
meddeler Kristoffersen.
Teknologien kunne reddet mange liv
Funn i rapporten viser at over halvpar-
ten av ulykkene kunne vært avverget 
dersom bilen hadde vært installert med 

teknologi som alkolås.
– MA – Rusfri Trafikk har lenge jobbet 
med en løsning for å redusere antall 
drepte i trafikken som kan knyttes til 
rus. Alkolås er et verktøy som kan løse 
dette, og hele 67 % av rusulykkene i 
2020 kunne en alkolås forhindret.  
Kristoffersen mener at myndighetene 
må være offensive for å redusere antall 
drepte i trafikken. 
– Det finnes ingen målretta tiltak for å 
redusere promillekjøring utover politi-
kontroller – tallene konstaterer at det 
ikke er tilstrekkelig og det må gjøres 
noe med det, avslutter hun.     

2020: Rus medvirkende årsak 
til 26 pst av dødsulykkene

Av Henrik Pettersen Sunde
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I dag må bilførere som enten har 
fylt eller nærmer seg 80 år, levere 
helseattest fra legen dersom de fortsatt 
ønsker å ha førerkort. Helseattesten kan 
være gyldig i inntil tre år. I noen tilfeller 
må føreren også levere synsattest fra en 
optiker eller øyelege. 
27. mai vedtok Stortinget å be regje-
ringen om å oppheve kravet til helseat-
test for eldre bilførere, med virkning fra 
senest 1. august. 
Samferdselsminister Knut Arild Hareide 
konkluderte imidlertid med at det ikke 
ville være forsvarlig å gjennomføre 

denne endringen på dette tidspunktet, 
og han har nå vurdert hvordan dette skal 
følges opp.
– Tryggheten til alle som ferdes i trafik-
ken må ivaretas. En obligatorisk helseat-
test for eldre bilførere er et viktig virke-
middel for å sikre at de med førerrett 
oppfyller helsekravene, og dermed er 
trygge førere. Å fjerne kravet til helseat-
test er en stor endring, og vi trenger 
mer tid til å gjennomføre dette på en 
forsvarlig måte, sier Hareide.
Det er samferdselsministeren sin jobb 
å få på plass nye kontrollmekanismer. 

Hareide har tidligere meddelt Stortinget 
om flere utfordringer knyttet til en 
slik rask endring, og at han ikke 
kunne garantere gjennomføring 
allerede fra 1. august. Ifølge NRK 
venter Samferdselsdepartementet 
en rapport fra Statens vegvesen og 
Helsedirektoratet 1. oktober. 
Venter på rapport
– Statens vegvesen og Helsedirekto-
ratet fortsetter arbeidet med å utrede 
hvordan Stortingets vedtak fra februar, 
der regjeringen bes om å oppheve kra-
vet til obligatorisk helseattest for eldre 

Eldre førere må fortsatt vise gyldig helseattest
– Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid 
til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier Knut Arild Hareide.

Ministeren venter på utredning

STOR ENDRING: Fjerning av kravet om 
helsetest for bilførere over 80 er ikke så 
enkelt som det kunne høres ut som.

Av Silje Bjørnstad
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Eldre førere må fortsatt vise gyldig helseattest

bilførere, kan følges opp. Når deres 
utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta 
stilling til hvordan dette skal følges opp 
videre, sier Hareide i en pressemelding.
Må finne andre løsninger
Både egenerklæring om helse og 
utvidet bruk av praktisk kjørevurdering, 
er blant tiltakene som nå vurderes 
for å kompensere for bortfall av 
helseattesten. Ved bortfall av 
helseattest, vil legenes oppfølging av 
pasienter, meldeplikt og formelle vedtak 
om tilbakekall av førerrett bli viktigere. 
Dermed må legene og statsforvalterne, 

som følger opp meldinger fra legene, 
få god informasjon og tilstrekkelig tid til 
å forberede seg på endringen. I tillegg 
vil pårørendes rolle også bli viktigere. 
Det vil være nødvendig med god 
informasjon om hvordan de kan følge 
opp nærstående og slektninger som av 
helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.
– Mange eldre som ikke oppfyller 
helsekravene har ikke blitt fulgt opp 
med formelle vedtak, men har førerkort 
som er utløpt. Dersom dagens ordning 
oppheves, risikerer vi at mange som 
ikke oppfyller helsekravene, igjen 

vil kunne få førerrett. I tillegg har 37 
prosent av førerne over 80 år førerkort 
med forkortet gyldighet, og de har 
dermed behov for hyppig medisinsk 
oppfølging. Vi må ha en forsvarlig 
prosess med utredning og høring for 
at disse fortsatt skal kunne fanges opp 
på en hensiktsmessig måte, mener 
samferdselsminister Hareide.

SAMFERDSELSMINISTER: Knut Arild Hareide 
trenger mer tid for å finne ut hva som bør skje 
med helseattestene for eldre bilførere. 
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Ute på oppdrag med politibåten

20 personer mistet livet på sjøen i fjor – halvparten av dem var ruspåvirket. 
Flere av de som mistet livet hadde en promille mellom 1,1 og 3.

For å sette søkelyset på at nye og gamle 
båteiere kjører edru på sjøen i sommer, 
var vi med politibåten til Oslo politi-
distrikt på tur i Oslofjorden.
– Det er rekordmange nye båteiere i 
Norge, og i området rundt Oslofjorden 
er det en tett ansamling av båter. Med 
dagens båttilstander er det derfor fare 
for ulykker, spesielt om du fører båt 
med promille, sier generalsekretær i 
MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen.
En meningsmåling gjennomført av Kan-

tar på oppdrag for MA – Rusfri Trafikk 
avslørte at 23 prosent av båteierne 
mener det er greit å kjøre båt og drikke 
alkohol.
Kristoffersen synes det er påfallende.
– At så mange aksepterer fyllekjøring i 
båt er påfallende. Med 0,8 i promille får 
du svekket syn, hukommelsestap, dårli-
gere reaksjonstid og balanse, noe som 
ikke er forenlig med båtkjøring, mener 
generalsekretæren.
For 20 år siden vedtok Norge en Nullvi-
sjon for transportsystemet. Det innebæ-

rer et transportsystem som ikke fører 
til drepte eller hardt skadde. Noe som 
også omfatter all trafikk på sjøen.
Politikernes paradoksale holdninger
Kristoffersen mener promillegrensen på 
0,8 bryter med Nullvisjonen, samt FNs 
bærekraftsmål.
– Det paradoksale er at Norge forplikter 
seg til Nullvisjonen og bærekraftsmåle-
ne, samt finansierer kostbare holdnings-
kampanjer mot ruskjøring til sjøs – men 
vil ikke røre promillegrensen. Ukulturen 
som setter likhetstegn mellom båtliv, kos 

Av Henrik Pettersen Sunde
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Ute på oppdrag med politibåten

og alkoholinntak blir hengende i, mens 
de drukne drukner, sier hun.
– Hva er problemet med sjøvettkam-
panjer?

Hvert år produseres fine sjøvettkampan-
jer, men vi trenger noe håndfast. I dag 
sier loven at det er OK å føre båt og 
være beruset. Med 0,8 promille er du 
merkbart påvirket, understreker general-
sekretæren.
Hun viser til at våre holdninger til rus 
i båt er dårligere enn til bilkjøring. Da 
promillegrensen for bilkjøring i sin tid 
ble satt ned fra 0,5 til 0,2, endret dette 
også holdningene. Folk tar ikke lenger 
en kjørepils når de skal kjøre bil.
– Jo høyere promillen er, desto større er 
risikoen for at du gir blaffen i livredden-
de sikkerhetstiltak og overvurderer egne 
evner. Havner du først i vannet med 
promille, blir kroppen raskere nedkjølt 
og overlevelsestiden halveres, avslutter 
Kristoffersen.

– Promillekjøring er vår førsteprioritet
– Båttjenestens førsteprioritet er å få fanget opp tilfeller av ulovlig ruskjøring. Vi har 
gjennomført nesten 3000 kontroller i sommer, og rundt 20 av dem har endt med 
anmeldelse for promillekjøring, sier politioverbetjent Kjell Riise i Sør-Øst politidistrikt.
Riise er ansvarlig for politiets båttjeneste som dekker kyst-
strekningen Drammen – Larvik, og «hans» båt er den ene av 
to som patruljerer kysten utenfor de gamle fylkene Bus-
kerud, Vestfold og Telemark. Området består av en rekke 
populære ferieperler, og ikke minst attraktive utfartssteder 
for fritidsbåter.
Selv om båtsesongen i skrivende stund ikke er helt over, sier 
Riise til Motorføreren at han i det store og hele er fornøyd 
med båtfolkets oppførsel gjennom sommermånedene.
– Folk har for det meste respekt for sjøen, og er flinke når 
de er ute på vannet. Inntrykket vårt er at de ferske båtfø-
rerne gjerne er de mest forsiktige, sier han.

Unntaket er blant annet de rundt 20 båtførerne som i løpet 
av sommeren er blitt anmeldt for promillekjøring, altså båt-
førere med mer enn 0,8 i promille.
– Hvordan avsløres båtførerne med promille?

– Vi ser jo på adferden på sjøen, og vurderingene kan ligne 
på dem vi gjør langs landeveien. Mistanken blir gjerne 
forsterket når vi kjenner lukten av alkohol, ser manglende 
redningsvester eller oppdager synlig alkohol i båten, forkla-
rer Riise, og avslutter:
– Det er viktig for oss å være der folk oppholder seg, og vi 
får mange tilbakemeldinger fra båtfolk som er glade for at 
vi er til stede. 



Rekordhøy aktivitet på sjøen og lange 
perioder med fint vær i store deler av 
landet, kan ha ført til at ulykkestallet er 
høyere i år enn i fjor. Dette skriver Sjø-
fartsdirektoratet i et nyhetsbrev.
Bruk vest 
– Det er tragisk at så mange liv har gått 
tapt i det som skal være en hyggelig 
fritidsaktivitet. Flere av ulykkene kunne 
ha endt godt dersom de forulykkede 
hadde tatt enkle forholdsregler, som å 
bruke vest og ha med seg vanntett kom-
munikasjonsutstyr til å varsle ved nød, 
sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars 
Alvestad.
Sju av de 11 omkomne i sommer-
månedene brukte ikke flyteutstyr.
– Vi kan ikke få sagt ofte nok at det er 
ekstremt viktig å huske å bruke flyteut-
styr når en er ute i båt. Målet må være 
at det blir like naturlig å ta på seg ves-
ten som det er å feste setebeltet i bil, 
sier Alvestad.

Mange av ulykkene ligner på ulykker 
Sjøfartsdirektoratet har registrert 
tidligere år. Alle de omkomne i sommer 
mistet livet etter å ha havnet i sjø eller 
vann.
Tre personer mistet livet etter at de kan-
tret med kano. De brukte ikke vest, eller 
så var vesten ikke festet skikkelig. To av 
kanoene veltet i et elvestryk.
Tre andre omkom etter å ha falt over 
bord når de var ute og fisket alene. I det 
ene tilfellet manglet mannen vest, og 
i et annet tilfelle var det dårlig vær da 
han dro ut.
I en av ulykkene fortsatte båten etter at 
mannen falt. Bruk av dødmannsknapp 
kunne ha stoppet båten, og han kunne 
ha berget seg oppi igjen ved bruk av en 
fastmontert leider.
Det er tidlig å anslå ruspåvirkning siden 
vi fremdeles venter på svar fra obduk-
sjonsrapportene, men minst fire av de 
elleve omkomne var påvirket av alkohol 

eller rus.
I tre tilfeller vil det være ukjent om de 
var påvirket eller ikke, siden de fremde-
les er savnet. Minst en ulykke skjedde 
ved at en person falt over bord i mørket 
på vei hjem fra fest.
Høy fart og promille
Det er ikke registrert kollisjoner eller 
grunnstøtingsulykker med omkomne 
hittil i år, men Sjøfartsdirektoratet har 
merket seg flere ulykker i sommer der 
høy fart kombinert med promille og 
mørkekjøring, kunne ha endt fatalt.
– Vi går nå mot en tid med mørkere 
kvelder. Været er fremdeles varmt og 
fint flere steder og båtsesongen er 
ikke over for alle. Selv mindre mengder 
alkohol svekker sansene. Avtal at en 
person holder seg edru for å kjøre båten 
hjem fra fest, senk farten i halvmørket 
og husk å ha riktige lanterner på båten, 
sier Alvestad.

11 personer døde ved bruk 
av fritidsbåt i sommer

Alle de omkomne var menn, og snittalderen var på 54 år. Den yngste som 
omkom var 17 år, mens den eldste var 75 år.
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Vil partiene senke
promille-grensen på sjøen?

Høy promille er én av tre faktorer som kjennetegner dødsfall i 
fritidsbåtulykker. 20 personer mistet livet på sjøen i fjor – halv-
parten av dem var ruspåvirket. Flere av de som mistet livet 
hadde en promille mellom 1,1 og 3.
I mange dødsfall på sjøen er nedkjøling en sterkt  medvirkende 
faktor. Selv lav promille gjør at kroppens evne til å styre tem-
peratur settes ut av spill. Det gjør at overlevelsestiden i vann 
halveres hvis man har drukket.
Norge har en promillegrense på 0,2 promille på vei. På sjøen 
er grensen 0,8 promille. Promillegrensene på sjø og vei burde 
harmoniseres for å ivareta tryggheten på sjøen og forebygge 
ulykker og dødsfall. Hele 7 av 10 nordmenn ønsker samme 
grense til sjøs som på veien. Det er viktig at en reduksjon i  
promillegrense på sjøen blir fulgt opp av ressurser til promille-
kontroll slik at regelverket kan håndheves.
Organisasjonen Actis har kartlagt partienes syn på forslaget om 
å senke promillegrensen til 0,2 - og slik svarer partiene:

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

KrF

Senterpartiet

Venstre

SV

Miljøpartiet

Rødt

Høyre

JA

JA

JA

NEI
NEI

NEI

NEI

NEI

INGEN MENING

Høyhastighetsbevis på sjøen
Regjeringen har besluttet at det skal innføres et kom-
petansekrav for førere av fritidsbåter og vannscootere 
som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Det nye 
kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og 
en praktisk del.
– Nå skal det stilles strengere kompetansekrav til de som 
kjører fritidsbåter med høy fart. Regjeringens overord-
nede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for 
et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje 
ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. 
Derfor gjør vi disse endringene, sier næringsminister Iselin 
Nybø.
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Elbiler har mange fordeler sammen-
lignet med biler som har bensin- eller 
dieselmotor. Her hjemme slipper de 
for eksempel både moms og avgifter. 
De er også betydelig rimeligere i bruk. 
Dessuten består en elbil av langt færre 
komponenter enn en såkalt fossilbil. 
Det betyr mindre risiko for at noe går i 
stykker.
Men så er det også noe som for mange 
er et betydelig usikkerhetsmoment: 
Nemlig selve «hjertet» i elbilen – bat-
teripakken. Den er både stor, tung og 
kostbar. Og hva skjer etter hvert som 
bilen blir eldre og har gått langt – kan vi 
da stole på at battericellene gir samme 
effekt som da de var nye? I verste fall: 
Risikerer du å måtte vrake bilen, fordi 

batteriene har blitt for mye svekket?
Brooms bilekspert Benny Christensen 
er en av dem som har sett nærmere 
på dette. Han har naturligvis også fått 
med seg at dette er et tema som angår 
mange:
– Det kan jeg da også godt forstå. Bat-
teripakkene er dyre. Hvis disse begynner 
å yte dårligere, eller for eksempel får 
en skade, kan det fort være at det ikke 
lønner seg å reparere. Og det gjelder 
uavhengig av om resten av bilen er i god 
stand eller ikke. Men heldigvis virker 
det som om dette ikke er noen veldig 
aktuell problemstilling, sier Benny. 
Holder igjen – for å sikre levetiden
De første elbilene, som Buddy og Think, 

hadde blybatterier. Denne teknologien 
er for lengst utdatert. Nå er det såkalte 
litium-ion-batterier som gjelder. Og her 
begynner vi nå å få ganske mye erfaring: 
– Hvis vi tar utgangspunkt i det som er 
både Norges og verdens mest solgte 
elbil, nemlig Nissan Leaf, har vi etter 
hvert betydelig kunnskap. Denne ble 
Årets Bil i Europa helt tilbake i 2011. Det 
finnes Leaf-eksemplarer som har tilbake-
lagt over 400.000 kilometer som taxi og 
som fortsatt har mer enn 85 prosent av 
opprinnelig batterikapasitet igjen. Det 
vil i praksis si at batteriet vil vare bilen 
ut, normalt sett. Man hadde, da biltypen 
ble introdusert, regnet med at det skulle 
skiftes langt flere batterier enn det som 
har blitt gjort i praksis. Vi snakker om en 

Rekordmange kjøper elbil 
...men hva vet vi egentlig om levetiden til batteriene?

Dette er noe mange potensielle kjøpere lurer på. Men kanskje er det 
ingen grunn til skepsisen.

Av Knut Skogstad



15MOTORFØREREN  |   4  |   2021

...men hva vet vi egentlig om levetiden til batteriene?
forsvinnende liten andel batteribytter, 
fastslår Benny.
Her spiller det også inn at man i mange 
tilfeller kan bytte ut enkeltceller som 
eventuelt er svekket eller ødelagt, hele 
batteripakken må ikke skiftes ut. Dette 
gjør jobben både enklere og rimeligere. 
– I tillegg ser vi at bilprodusentene 
gjør mye for å sikre best mulig levetid 
for batteriene. Dette handler både om 
bruken, og ladingen. Mange elbileiere 
kan bli frustrert over ting som at det går 
tregt å lade når batteriene er kalde – og 
at hurtiglading går alt annet enn hurtig 
når batteriet er mer enn 80 prosent ful-
ladet. Her har man lagt inn begrensnin-
ger som skal beskytte battericellene og 
sørge for at de ikke får for hard belast-
ning. Dessuten er det ingen elbiler som 
lar deg utnytte batteriene 100 prosent. 
Det ligger alltid en buffer her, som er 
forskjellen mellom det vi kaller brutto og 
netto batterikapasitet, forteller Benny.  
Sjekke før kjøp
Alle elbiler som er solgt nye i Norge har 
minimum fem års nybilgaranti. I tillegg 
har de fleste egne garantiordninger for 
batteriene. Her kan både lengde og 
kilometerstand variere, dette kan det 
være smart å sette seg inn i før man 
kjøper bil.
– Hva hvis man vurderer brukt elbil, 
bør man da sjekke tilstanden på bat-
teripakken spesielt?

– Ja, det mener jeg man bør, mest av 
alt for å være på den sikre siden. Du 
vet jo sjelden helt hvordan en bruktbil 
har blitt kjørt og behandlet. Det kan for 
eksempel være skader under bilen som 
ikke er enkle å oppdage – og som kan 
påvirke batteripakken. Derfor anbefaler 
jeg at man får tatt en test av ytelsen på 
batteriene, før man kjøper bilen. Det 
bør være obligatorisk hos en forhandler, 
men sjekk at det har blitt gjort. Kjøper 
man fra privatperson, er det viktig å få 
tatt med bilen til noen som kan gjøre 
dette. Er det noe som skurrer her, an-
befaler jeg at man dropper denne bilen 
og heller ser seg om etter noe annet, 
avslutter Benny.

En mye enklere motor
Der bensin- og dieselbilene har komplekse motorer med svært mange bevegelige 
deler, er det ganske annerledes i elbilene. De elektriske motorene har veldig få be-
vegelige deler og lite mekanikk. De har heller ikke ting som turboer, registerreimer, 
kamaksler, stempler, ventiler eller dieselpumper – slik som forbrenningsmotorer har. 
Det samme gjelder eksos- og avgass-systemer. 
Alt dette er som slitedeler å regne. Dermed vet vi også at de på ett eller annet 
tidspunkt går i stykker og må repareres/erstattes. De elektriske motorene er natur-
ligvis ikke evighetsmaskiner de heller, men erfaringene så langt tilsier lite problemer 
og påkost i veldig mange år. Det gjenspeiler seg også i lavere serviceutgifter for 
elbilene. 

Så langt er erfaringen at batteriene i en elbil ikke svekkes 
i særlig grad, selv om bilen får både mange år og mange 
kilometer «på nakken».
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Disse bruktbilkjøperne er minst fornøyde

Bruktbilen er Norges mest solgte bil. 
Hvert år selges det mellom 400.000 og 
500.000 brukte biler her til lands. Det 
er rundt tre ganger mer enn antallet 
nybiler.
Dessverre er bruktbiler også en kilde til 
både frustrasjoner og uenighet. Hvert år 
topper konflikter mellom bilselgere og 
–kjøpere klagestatistikken til Forbruker-
rådet. Og lite tyder på at dette vil endre 
seg med det første.
Hvorfor går det galt? Årsakene til det 
er mange og varierte: Alt fra ganske ba-
nale misforståelser – til regelrett svindel. 
Men uansett hva som ligger bak: Det er 
aldri hyggelig å havne i en konflikt etter 
bilkjøp.
Hvem man kjøper bilen av, kan ha mye 
å si her. Utgangspunktet er at du har to 

års reklamasjonsrett hvis du kjøper fra 
privatperson. Fra forhandler er det fem 
års reklamasjonsrett.
Akkurat det gjør nok at mange fore-
trekker å kjøpe bil fra en forhandler. 
Og reklamasjonsretten er i slike tilfeller 
ufravikelig – den gjelder uansett om du 
kjøper fra bruktbilbutikken på hjørnet, 
eller en merkeforhandler.
Forsiktig med bruktbilforhandlere
Likevel er det nok ikke nødvendigvis slik 
at du blir mest fornøyd hvis du kjøper bil 
av en forhandler. En undersøkelse gjort 
av Forbrukerrådet der 1.000 kjøpere og 
1.000 selgere ble spurt om hvordan de 
opplevde bilhandelen, ga et svar som 
kanskje er litt overraskende:
– 11 prosent oppfattet kjøpsprosessen 
som negativ via "vanlig" bruktbilbutikk, 

altså ikke merkeforhandler. Andelen som 
var negative etter kjøp via privatperson 
eller merkeforhandler, var bare fire pro-
sent, forteller Caroline Skarderud som 
er fungerende leder for forbrukerveiled-
ning i Forbrukerrådet.
– Basert på dette virker det faktisk 
som om en "vanlig" bruktbilbutikk er 
det skumleste?

– Ja, det kan være konklusjonen. Vi i 
Forbrukerrådet sier at man skal være litt 
forsiktig ved kjøp av bil fra en bruktbil-
forhandler, sier Skarderud.
Hun understreker at det er viktig å ha et 
bevisst forhold til dette med reklama-
sjonsrett – og gjerne sette seg litt inn i 
reglene.
– Et viktig poeng er at man må gi be-
skjed om feil og mangler så raskt som 

Forbrukerrådet har undersøkt:

Dette kan være godt å vite hvis du vurderer å kjøpe bruktbil.

Av Knut Skogstad

Nyere bruktbiler er generelt de tryggeste å kjøpe. Alle nysolgte biler i Norge har nemlig 
fem års garanti, dette følger bilen også hvis den blir solgt videre i denne perioden.
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Disse bruktbilkjøperne er minst fornøyde
Sørg for å ha mest mulig skriftlig
I mange tvister er det ord mot ord mellom kjøper og sel-
ger. Da kan det også være veldig komplisert å komme til 
bunns i sakene. Et viktig prinsipp for begge parter er å ha 
mest mulig skriftlig. Derfor kan det være bedre å kommu-
nisere via e-post, enn på telefon. Fra kjøpers side er det 
viktig å stille gode og relevante spørsmål. Hvis svarene 
oppfattes som uklare og diffuse, gjelder det å følge opp 
og stille kontrollspørsmål.
Et annet godt tips er å ta vare på annonsen, enten lagre 
den eller skrive den ut på papir. Da kan ikke selger i et-
terkant gå tilbake på noe som står der. 
Alt av servicer og reparasjoner må også kunne dokumen-
teres. En særlig viktig detalj her er bytte av registerreim. 
Dette må gjøres etter bestemte intervaller, bestemt etter 
kilometerstand eller alder. Hvis man slurver med dette, 
kan resultatet bli fullt motorhavari. Derfor må du som 
kjøper kreve dokumentasjon på når registerreim eventuelt 
er byttet. 

Klagenemnda for bilsaker
Har du kjøpt bil av en profesjonell bilforhandler (som er 
medlem av NBF), kan du som medlem i MA – Rusfri Trafikk 
be om hjelp til å løse eventuelle konflikter i Klagenemnda 
for bilsaker. 
Klagenemnda for bilsaker er opprettet av Norges Bilbran-
sjeforbund (NBF) i samarbeid med bileierorganisasjonene 
MA – Rusfri Trafikk,  KNA og NAF (Norges Automobil-
Forbund). Klagenemnda består av seks medlemmer, tre 
fra bilbransjen og en fra hver av de tre organisasjonene, 
som avgjør sakene på grunnlag av de innsendte opplys-
ningene. Medlemmene i nemnda har lang og god teknisk 
kompetanse og omfattende bransjekunnskap. I tillegg 
møter to faste advokater, en som er tilknyttet bileierorga-
nisasjonene og en fra NBF.
Er du medlem i MA – Rusfri Trafikk, og har en pågående 
reklamasjon rundt et bruktbilkjøp, vil du på hjemmesiden 
til NBF finne et eget klageskjema. Det er viktig at skje-
maet fylles ut så fullstendig som mulig, og at det vedleg-
ges dokumentasjon som du mener vedrører saken og gir 
nemnda et grunnlag for å fatte en beslutning.

mulig. Etter forbrukerkjøpsloven har vi 
en egen bevisbyrderegel som sier at de 
første seks månedene etter kjøpet, står 
bevisbyrden på forhandler. Det betyr at 
om det oppstår noe unormalt i løpet av 
den perioden, antar man at det var der 
da bilen ble solgt. Med mindre selger 
kan bevise noe annet. Men etter det 
første halvåret, har kjøper bevisbyrden. 
Hvis du mener det har skjedd noe som 
forhandler burde visst om, kan det i 
slike tilfelle være smart med en kyndig 
vurdering.
Garantier kan variere mye
Garanti er gjerne den viktigste sik-
kerheten du kan ha etter bilkjøp. I 

Norge har alle nybiler fem års garanti, 
fra registrerings tidspunktet. Kjøper du 
en tre år gammel bruktbil, har du altså 
nybilgaranti de to første årene. Denne 
garantien gjelder i utgangspunktet alt, 
bortsett fra det som defineres som slite-
deler - og er svært omfattende.
Mange forhandlere tilbyr også en form 
for bruktbilgaranti. Også dette kan være 
svært verdifullt, men dessverre viser det 
seg ofte at mange tror garantien dekker 
mer enn den faktisk gjør. 
Her er det nemlig mange forskjellige 
modeller. Noen gir en omfattende dek-
ning, mens andre er langt mer begren-
set. Kjøper du bil med bruktbilgaranti, 

er det derfor svært viktig å sette seg inn 
i hva denne omfatter og dekker. 
Kjøper du bil av privatperson, er det 
nesten aldri snakk om noen form for ga-
ranti. Slik sett tar du større risiko og det 
blir ekstra viktig å sjekke bruktbilen godt 
før kjøp. Hvis du selv ikke er bilkyndig, 
bør du sterkt vurdere en test, hos NAF 
eller på et verksted. Komplett service-
hefte er også en viktig trygghet her, det 
samme er en relativt fersk EU-kontroll.
Helt grunnleggende viktig er det også å 
skrive kontrakt. Dessverre slurver mange 
med det. Da blir det gjerne enda van-
skeligere å nøste opp i problemer som 
oppstår i etterkant av handelen.

– Man skal være litt forsiktig med kjøp av bil fra en 
bruktbilforhandler, sier Caroline Skarderud i Forbru-
kerrådet. 

Dessverre oppstår det i mange tilfeller problemer etter 
kjøp og salg av bruktbil. Og noen kjøpere er mer fornøyde 
enn andre.
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Infotainment-systemer med store 
berørings skjermer, som også kan styre 
stadig flere av bilens funksjoner, er i ferd 
med å bli en alvorlig bekymring. Skjer-
mene kan avlede førerens oppmerksom-
het på farlig vis, og dermed være en 
medvirkende årsak til ulykker og små og 
større trafikkuhell.
Fremdeles er det mobiltelefonen som 
forstyrrer bilførerne på den verste må-
ten, men infotainment-skjermene nevnes 
stadig oftere av eksperter på trafikk-
sikkerhet.
– Det som har skjedd de senere årene 
er at berøringsskjermene har tatt helt 
overhånd. Slike skjermer, uten alterna-
tive betjeningsmuligheter, kan ofte bli 
trafikkfarlige. Her må du trykke på skjer-
men for å få gjort det meste. Ofte er det 
små områder du må treffe. Det krever 
naturligvis sterkt fokus mot skjermen, 
og tilsvarende mindre på veien. Dette 
gjelder biler fra svært mange merker. 

Men noen unntak finnes.  Bilmerker som 
BMW, Mercedes-Benz og Lexus har 
menyhjul i tillegg, noe som gjør betje-
ningen mye tryggere, sier redaksjonssjef 
Vegard Møller Johnsen i Broom.
Nesten like ille som mobilen
– Også Audi har kommet tilbake til 
sikrere systemer, gjennom sine svært 
gode digitale instrumenter. Her styrer 
du visningen via knapper og hjul på 
rattet. Med hjelp av disse kan nesten alt 
betjenes, uten å bruke hovedskjermen i 
det hele tatt – og uten å ta hendene av 
rattet. Et annet viktig fremskritt er gode 
head-up displayer. I den kategorien er 
BMW aller best nå. Å få opp matnyt-
tig informasjon på frontruta er en klar 
fordel, understreker han. 
BMW skiller seg ut ved at de viser både 
telefonlister og radiokanaler/spillelister i 
vinduet foran deg.
– Men den aller verste skjermen er vel 

fremdeles mobilen?

– Ja, den må vi la ligge når vi kjører 
bil. Men det er ikke tvil om at skjermer 
som krever mye trykking er nesten like 
ille. I alle fall hvis man ikke er veldig 
bevisst på dette selv, sier Vegard Møller 
Johnsen.
Men hvor mye forstyrrer skjermene? Nå 
har det store engelske bilbladet What 
Car? gjort en test av dette i et tjuetall 
aktuelle bilmodeller. Bakgrunnen for 
testen var at det i 2019 ble registrert 
drøyt 12.000 trafikkulykker i Storbritan-
nia, der distraksjon av føreren var en 
medvirkende årsak.
Seks vanlige oppgaver
Det er mye som kan virke forstyrrende 
for en bilfører – fra et barn som kre-
ver oppmerksomhet, til å ta imot en 
telefonsamtale. Men hvor forstyrrende 
er de store infotainment-skjermene som 
kommer i stadig flere bilmodeller? Dette 

Av Frank Williksen

Volvo får mye fortjent skryt for fokus på sikker-
het. Men løsningen deres ved å la svært mange 
funksjoner styres fra skjermen i midtkonsollen 
er på mange måter et lite brudd med sikker-
hetstenkningen.
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Store skjermer kan gå 
på sikkerheten løs
Trenden har kommet for fullt de siste årene. Ny test viser hvilke systemer 
som er mest trafikkfarlige.

ville altså What Car? ha svar på.
Bilene som ble testet, ble kjørt av to for-
skjellige bilførere. De skulle i løpet av en 
gitt kjøretur gjennomføre seks vanlige 
oppgaver under kjøring:
- Øke temperaturen i bilen 2 grader
- Øke hastigheten på viften i klimaanleg-
get 2 hakk
- Gå fra åpningssiden til en førprogram-
mert 35 kilometer lang kjørerute og 
zoome ut for å se hele ruten
- Annullere rutevisning
- Med infotainmentskjermen i åpnings-
modus og en bestemt DAB radiokanal 
på – gå til listen over DAB-stasjoner og 
velge en annen kanal
- Bruke stemmestyringsfunksjonen til å 
be bilen finne nærmeste bensinstasjon.
Resultatene av What Car-testene ble så 

analysert av Compensation Experts, som 
er et firma som har spesialisert seg på å 
hjelpe trafikkofre og andre med å få den 
erstatningen de faktisk har krav på, uten 
unødige kostnader.
Dette ble resultatet, med elbilen MG 
ZS EV og Fiat 500 X som verstingene 
blant de testede bilene. Best er de tyske 
premiummerkene.

1. MG ZS EV – 12 poeng
2. Fiat 500 X – 14
3. Skoda Citigo-e IV – 16
4. Peugeot 508 SW – 17
5. Lexus RX – 18
6. Honda CR-V – 18
7. Nissan Juke – 19
8. Toyota Corolla – 20

9. Volvo S60 – 20
10. Jaguar XE – 21
11. Skoda Kamiq – 21
12. Vauxhall Corsa – 22
13. Hyundai Ioniq – 22
14. Ford Fiesta – 23
15. Volkswagen Passat GTE – 24
16. Mazda3 – 25
17. Audi Q3 – 26
18. Porsche Panamera E-Hybrid – 27
19. Mercedes-Benz CLA – 27
20. BMW 3-serie – 28

Head up-display betyr at informasjon blir projisert i frontruten, 
dermed trenger du ikke ta blikket bort fra veien. BMW er blant 
dem som er langt fremme her.

Den rimelige elbilen MG ZS er en stor suksess i Norge. 
Infotainment-systemet her er ikke blant de mest moderne, 
og det scorer ikke bra i testen til What Car? Her blir det 
bunnplassering.
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Slik så det ut da de 
bygget sikkerhetsbil 
for 50 år siden

Ikke vanskelig å se at dette ikke var noen «vanlig» bil. Her ligger flere av sikkerhetsløsningene klart og tydelig utenpå bilen. 
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Sikrere biler og færre drepte og alvorlig 
skadde i trafikkulykker, har vært et tema 
med sterkt fokus i lange tider. Særlig de 
siste 20-30 år har fremskrittene på tra-
fikksikkerhet vært svært store, og ulyk-
kestallene her til lands har vært rekord-
lave de siste årene. Faktisk på et nivå vi 
må helt tilbake til slutten av 1940-årene 
for å finne maken til.
Det er selvsagt mange ulike grunner 
til denne positive utviklingen. Veistan-
darden er blitt vesentlig bedre, mye 
holdningsarbeid, bedre og mer effektiv 
føreropplæring, samt et UP som er flinke 
til å holde oss på tå hev i trafikken, er 
alle medvirkende faktorer.
Samtidig er det ikke tvil om at de mange 
teknologiske nyvinningene i bilene har 
spilt en vesentlig rolle – både gjennom 
høyere aktiv sikkerhet, og langt bedre 
passiv beskyttelse.
Mange tøffe krav
Hvis du trodde at denne utviklingen er 
noe som kun har skjedd de siste årene, 
tar du feil. Allerede for 50 år siden var 
sikkerhet et viktig tema for deler av 
bilindustrien – tenk bare på hvilken 
revolusjon det var da Volvo kom med 
trepunkts sikkerhetsbelte. De første 
kollisjonsputene dukket opp tidlig på 
1970-tallet, selv om det var få som 
hadde særlig tro på dem den gangen.

Det var ikke tilfeldig at det dukket opp 
en rekke ESV-modeller (Experimental 
Safety Vehicles) fra starten på 
1970-tallet. Det hadde vært spredte, og 
mer eller mindre sære forsøk, mange år 
tidligere - men det var etter 1970 det 
tok av for fullt. 
Størstedelen av æren for det skal ame-
rikanerne ha. Massemotoriseringen som 
skjedde gjennom 1960-tallet førte med 
seg utallige alvorlige trafikkulykker, noe 
som fikk det amerikanske transport-
departementet DOT (US Department 
of Transportation) til å lansere ESV-
programmet som hadde sikrere kjøretøy 
som mål.
Det ble i hovedsak skilt mellom store 
biler (opptil 1.800 kg) og små biler 
(under 900 kg). Av store biler var 
Mercedes-Benz tidlig ute i Europa med 
ESF-05 (1971), og Volkswagenwerk 
fulgte opp med den første europeiske 
småbilen (ESVW) under 900 kg.
Det var utrolig tøffe krav disse tidlige 
sikkerhetsbilene måtte oppfylle for å 
hindre at noen som satt i bilen ble alvor-
lig skadet - se bare her:
• Krasj mot stolpe eller mur i 80 km/t.

• Rulle rundt to ganger på rad.

• Påkjørsel fra siden i 48 km/t, av dob-
belt så tungt kjøretøy.

• Kollidere med en stolpe sideveis i 25 
km/t.

• Kollisjon med mur i 80 km/t med 15 
graders vinkel eller i 50 km/t med 45 
graders vinkel.

• Frontkollisjon med dobbelt så tungt, 
stillestående kjøretøy i 120 km/t.

• Påkjørsel bakfra av dobbelt så tungt 
kjøretøy med 65 km/t.

Ikke velte ved tverrvending
I tillegg til å beskytte passasjerene fra 
alvorlige skader som beskrevet, måtte 
en ESV blant annet også klare dette:
• Kunne kjøre kontinuerlig med kon-

stant fart på en tørr ringbane med 
radius 30,5 meter med sideakselera-
sjon 0,65 g.

• Klare slalåmtest i 80 km/t med 30 
meters avstand mellom konene.

• Beholde grepet uten å velte ved 
tverrvending i 80 km/t (J-sving).

• Ikke avvike mer enn 1,5 meter fra 
kursen i løpet av 6 meters kjøring i 
120 km/t med 80 km/t sidevind.

• Bremse fra 96,5 km/t til 0 innenfor 
maksimalt 47 meters lengde uten å 
skrense utenfor en bredde på 3,7 m.

Her var Volkswagen tidlig ute. Men alle 
ideene var kanskje ikke like gode…

Av Frank Williksen

FORTS.

Slik tok eksperimentbilen seg ut bakfra. Det grønne baklyset er 
det som sitter nederst mot støtfangeren.

Som skiltet klart og tydelig sladrer om. Volkswagens eksperi-
mentelle sikkerhetsbil ESVW debuterte tilbake i 1971.



22 MOTORFØREREN  |   4  |   2021

Hva leverte så Volkswagenwerk for å 
møte disse kravene med sin lette sik-
kerhetsstudie ESVW i 1972?
Rette seg ut automatisk
Ikke så rent lite. På den aktive 
sikkerhets siden var bilen blant annet 
utstyrt med «Silent Co-Pilot» som kom-
penserte automatisk for sterk sidevind. 
Det var blokkeringsfrie skivebremser på 
alle fire hjul, slik at bilen kunne styres 
og kontrolleres ved panikkbremsing. 
Resultatet var 30 prosent kortere brem-
sestrekning.
Hydrauliske støtfangere foran og bak 
skulle gi beskyttelse når biler med for-
skjellig vekt kolliderte i ulike hastigheter. 
Frontstøtfangeren hadde en vandring 
på hele 24 cm, og ved kollisjoner i lave 
hastigheter – opptil 16 km/t – ville støt-
fangeren automatisk rette seg ut igjen. 
Fronten på ESVW var dessuten designet 
for å gi fotgjengere maksimal beskyt-
telse. Sidestøtfangere av høyfast stål 
var integrert i dørsidene for å redusere 
virkningene av påkjørsel fra sidene.
En langsgående tunnel midt i bilen, mel-
lom setene, gjorde karosseriet sterkere, 
og skulle hindre at passasjerer «kolli-

derte» ved en ulykke. I denne tunnelen 
var det også et innebygd førstehjelps-
sett. Gassfylte stempler i sentertunnelen 
skulle stramme kne- og skulderbelter for 
å holde passasjerene på plass ved sam-
menstøt i hastigheter over 24 km/t. Ved 
lavere hastigheter skulle disse beltene 
beskytte passasjerer uten at gasstem-
plene ble avfyrt.
Datamaskinene har gjort jobben 
enklere
Det passive beskyttelsessystemet hadde 
kne- og skulderbelter som ble festet 
automatisk når motoren ble startet. Pas-
sivt beltesystem, sammen med energi-
absorberende knebjelke, skulle beskytte 
passasjerene i bilen ved alle slags kol-
lisjoner - også påkjørsler fra siden, velt 
og andre smeller i både høye og lave 
hastigheter. Knebeltet ligger skjult til 
det aktiveres.
Setene i bilen var sveiset fast til bil-
siden og sentertunnelen, og kunne ikke 
justeres. Eneste unntak var førersetet, 
der høyden kunne justeres. Pedaler og 
ratt var til gjengjeld justerbare med lette 
knappetrykk.
En innvendig vindusbeskytter skulle 

hindre at fører eller passasjer kunne bli 
kastet ut gjennom frontruten. Bakvindu-
ene kunne ikke åpnes. I motorrommet 
satt en kontakt for computerdiagnose, 
koblet til sensorer for forskjellige funk-
sjoner i bilen – «både mekaniske og 
elektriske».
Baklysene besto av gule blinklys, grønne 
baklys og røde bremselys – alt med kraf-
tig økt lysstyrke ved tåke eller dårlig sikt.
Ja, og så var det lekkasjesikret bensin-
tank... Her tenkte man på det meste.
Mye av dette er siden blitt integrert i 
bilene våre, noe har aldri blitt noe av – 
mens andre elementer er blitt erstattet 
av langt mer avanserte løsninger. Da da-
tamaskinene for alvor gjorde sitt inntog 
i utviklingen av biler, ble også jobben 
mye enklere. Da kunne man simulere en 
rekke ulike situasjoner og få svar mye 
enklere, enn ved å gjøre tradisjonelle 
tester. Bilbransjen har også pushet seg 
selv fremover. De som har vært i første 
rekke her, har på mange måte tvunget 
de andre til å følge etter.

Legg merke til den voldsomme støtfangeren. Lyktene hadde selvsagt spyler/viskeranlegg.
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Det foreldre frykter 
mest på skoleveien til 
barna, er bilister som 
er uoppmerksomme og 
kjører for fort.

Over 4 av 10 foreldre med barn i barne-
skolen er bekymret for tryggheten på 
skoleveien. Av disse oppgir over 8 av 10 
at de er bekymret for uoppmerksomme 
bilister. Det kommer frem av en under-
søkelse Respons analyse har gjennom-
ført for Fremtind, forsikringsselskapet til 
SpareBank 1 og DNB.
–  Hold øynene på vegen og ikke på 
mobilen når du kjører. Et blikk på 
telefonen og for mye fikling på skjermen 
i bilen kan være skjebnesvangert, sier 
skade forebygger Therese Nielsen i 
Fremtind.
Over 7 av 10 oppgir at de er bekymret 
for bilister som bryter fartsgrensen.

– Vi oppfordrer alle bilister til å følge 
fartsgrensene og ta det ekstra pent 
rundt skolene. Mange av de yngste 
skolebarna har ikke så god forståelse for 
trafikkbildet og hva som kan være farlig.
Se godt etter lydløse elbiler
Nær 6 av 10 oppgir at barna ikke er 
i stand til å forstå trafikkbildet og ta 
riktige beslutninger i trafikken.
– Og med mange stillegående elbiler i 

trafikken er det viktig at skoleelevene 
ser seg ekstra godt om, og ikke stoler 
for mye på hørselen, sier Nielsen.
Det er innbyggerne i Vestfold og Tele-
mark som i størst grad oppgir at de er 
bekymret når barna ferdes på skole-
veien.
– Om ikke lenge blir det mørkere, og 
foreldrene må snart finne frem reflekse-
ne og gjøre barna godt synlige i trafik-
ken, sier Nielsen.

MARKED MA 4-2021.pmd 17.08.2021, 11:271

Foreldre frykter bilister
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Nye regler for offentlige innkjøp:

Ingen flere diesel- og 
bensinbiler fra nyttår

Skal kommunen din gå til anskaffelse av nye kjøretøy etter årsskiftet, må 
den i utgangspunktet velge elektriske varianter. Regjeringen innfører 
nemlig et nullutslippskrav for alle offentlige biler fra og med 2022.
– Transportsektoren står for en tredjedel 
av Norges utslipp, og ambisjonen er at 
disse skal halveres innen 2030. Nå gjør 
regjeringen et viktig grep som vil hjelpe 
oss å nå dette målet, nemlig å innføre 
nullutslippskrav til alle personbiler, lette 
varebiler og bybusser som kjøpes inn av 
det offentlige, sa samferdselsminister 
Knut Arild Hareide da den nye forskrif-
ten ble sendt på høring i august.
Forslaget innebærer et krav om null-
utslipp ved innkjøp av personbiler og 
lette varebiler, mens busser kan få gå 
på fossil energi frem til 2025. Det vil si, 
helt fossilfritt blir det nødvendigvis ikke 
overalt. Dersom en elbil av tekniske 
årsaker ikke kan dekke transportbe-
hovet, kan det gis unntak fra kravet. 
Beredskaps kjøretøy trekkes frem som 
eksempler på biler som kan få unntak.

Regjeringen argumenterer for at et 
krav til nullutslipp i offentlig innkjøp 
vil redusere det totale klimautslippet i 
Norge, og i tillegg bidra til å bedre luft-
kvaliteten i byene og redusere støy.
– Med disse kravene, anslår vi at offent-
lige anskaffelser av nullutslippskjøretøy 
kan bidra med utslippskutt på mellom 
en halv og en million tonn CO2-ekviva-
lenter i perioden 2025-2030. Det er en 
betydelig gevinst, sier samferdselsminis-
teren.
I høringsnotatet som nå skal sendes ut 
foreslår også regjeringen at kommune-
sektoren blir kompensert for eventuelle 
merkostnader som følge av innføringen 
av nullutslippskravene, og det skal også 
tas høyde for eventuelle unntak fra 
nullutslipps-regelen. Mer bestemt to:
• De anskaffelser der det primære trans-

portbehovet ikke kan dekkes ved bruk 
av nullutslippskjøretøy
• Bruk av biogass i bybusser
– Norsk offentlig sektor kjøper inn varer, 
tjenester og bygge- og anleggsarbeider 
for om lag 600 milliarder kroner årlig, 
og har derfor stor markedsmakt som 
må brukes for å nå bærekraftmålene, 
supplerer kommunal- og 
moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Både Senterpartiet og Frp er kritiske til 
forslaget. Sandra Borch (Sp) har uttalt til 
Nettavisen at hun opplever planen som 
dels urealistisk, og frykter at distriktene 
får en for stor del av regningen:
– Det går ikke an å sammenligne Kauto-
keino med Oslo. Det er umulig å kreve 
nullutslipp fra alle nye biler i 2022 i hele 
landet.

Av Jøran Ledal
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– Formelt er jeg seksti prosent pensjo-
nist, men egentlig har jeg vel i grunnen 
trappet ned fra 200 prosent til 100. Jeg 
har i hvert fall mer enn nok å fylle ukene 
med, både i form av prosjekter for min 
tidligere arbeidsgiver og i ulike verv og 
roller, sier den blide 70-åringen når han 
skal forklare hvorfor det var litt kompli-
sert å finne ledig tid til en prat. Han er 
født og oppvokst i Alta vest i Finnmark, 
hvor han også har tilbragt mesteparten 
av sitt voksne liv.
Startet som lærer
Etter en lang og variert yrkeskarriere 
som startet med lærerutdanning, lærer- 
og rektorstillinger, gikk han for tre år 
siden av som daglig leder for Betania-
stiftelsen, som blant annet driver 
barnehager, sykehjem og tilbud innen 
rus og psykiatri. Da hadde han vært sjef 
for virksomheten i 30 år, kun avbrutt av 
fire år som folkehøyskole-rektor. Gjen-
nom hele perioden har han også påtatt 
seg en lang rekke tillitsverv i politikken 
og organisasjonslivet, blant annet i MA, 
Pinsebevegelsen og diakonale organisa-
sjoner.
Svein kunne med andre ord tatt pensjo-

nisttilværelsen med ro, men stillesitting 
passer åpenbart ikke for alle.
– Jeg trives best når jeg er aktiv og 
engasjert, enten det er i jobbsammen-
heng, privat eller i organisasjonslivet. 
Jeg liker å se resultater, og det gir meg 
motivasjon for politisk arbeid og arbeid 
i organisasjonslivet, forklarer Svein, som 
kom inn i politikken gjennom sitt MA- 
engasjement for trafikksikkerhet lokalt 
og på distriktsplan i Finnmark
Fikk fartshumper
– Jeg ble leder i trafikksikkerhetsutval-
get, og lyktes med å få til et vedtak om 
de første humper for å få ned farten i 
noen boligområder, skilt alene var ikke 
nok. Vi hadde en sterk lokal MA av-
deling i Alta på 70- og 80-tallet, og vi 
jobbet mye særlig mot skolene, erindrer 
Svein, og trekker samtidig frem arbeidet 
som Ung i Trafikken utretter overfor 
dagens skoleelever.
– DeathTrip-konkurransene viser at det 
finnes masse engasjement og kreati-
vitet blant de unge. På dette området 
gjør ungdomsorganisasjonen vår en 
fenomenal jobb, mener han, og viser til 
viktigheten av å ha medarbeidere som 

behersker de mange nye kanalene som 
de yngre nås gjennom.
Selv ble han som ung inspirert av KrFs 
arbeid for å løfte svake grupper, utjevne 
forskjeller, få en restriktiv alkoholpo-
litikk og ikke minst foreldreretten for 
familier som ønsker å benytte kristne 
privatskoler. Som KrF-politiker har han 
16 år i lokalpolitikken, og ytterligere 12 
år i fylkespolitikken og sentrale verv for 
partiet nasjonalt.
Engasjementet kommer av seg selv
– Gjennom politikken får man sett sam-
funnet fra mange sider. Man får også 
øye på de sidene som bør forandres, og 
dermed kommer engasjementet av seg 
selv.
Ved siden av å ha vært leder for MA i 
årene 2006 til 2012, sitter du også i kon-
trollkomiteen. Hvordan er ståa i organi-
sasjonen i dag, er alt på stell?
– Jeg har fått være med på flere vei-
valgsprosesser i MA, og noe av det 
jeg kanskje er mest stolt av, er at vi 
fikk til navneskiftet, fra Motorførernes 
Avholdsforbund til MA – Rusfri Trafikk. 
Det nye navnet forteller noe viktig om 

Han har vært samfunnsengasjert og politisk aktiv siden 70-tallet, men 
har fremdeles mer enn nok energi til å bidra på en rekke områder. Den 
tidligere MA-lederen Svein Iversen fant tid til en prat med Motorføreren 
innimellom en lang rekke av møter, jobbreiser og forpliktelser.

Av Jøran Ledal



Navn: Svein Iversen
Yrke: Spesialkonsulent og deltidspensjonist

Alder: 70 år
Familie (siv. status): Gift, 4 barn, 12 barnebarn

Bosted: Alta
Bil: Subaru Forester

Fritidsinteresser: Trim, snekring, organisasjonsarbeid, politikk og hytteliv

Pensjonist med engasjement 
og stappfull møtekalender
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samfunnsoppdraget vårt, og er ikke en 
karakteristikk av medlemmet. Nettopp 
fordi organisasjonen har holdt fokus 
på oppdraget, makter organisasjonen 
alt i alt å nå langt ut, til tross for at den 
negative medlemsutviklingen ikke er 
snudd. I en av de interne prosessene 
tidlig på 2000-tallet, lagde vi flere 
scenarier. En av disse var: Hvordan drive 
MA videre uten medlemmer, men mer 
som en oppgavefokusert stiftelse? Jo, 
kom vi fram til, da måtte vi bevisst satse 
på tilskuddsordninger som premierte 
prosjekter og målrettet aktivitet. Dette 
synes jeg MA har lykkes godt med, sier 
Svein, og legger til at både sekretariatet 
og sentralstyret fortjener ros for måten 
organisasjonen drives.
Trenger goodwillen
– Det er ikke så lett å være en medlems-
basert organisasjon med synkende med-
lemstall. Man er nødt til å kombinere til-
gang til midler til målrettede prosjekter, 
samtidig som man skal ivareta medlem-
mene. Det siste er viktig, for det følger 
mye ekstra goodwill med det å være en 
medlemsorganisasjon, sier han.
– Er det i det hele tatt mulig å snu 

medlemsutviklingen?

– Her må jeg åpent innrømme at jeg 
ikke har gode svar. Kanskje kan en vei 
være å organisere kampanjer for trygge 
skoleveier og å få med foreldre aktivt i 
en periode. Altså ad hoc-medlemskap 
for kortere perioder fordi temaet angår 
folk her og nå. Det kan kanskje være en 
vei å prøve ut?  
– Hva mener du er de viktigste sakene 
MA – Rusfri Trafikk bør prioritere de 
neste årene?

– Fortsette med å satse på prosjekter 
som når ungdom i regi av «Ung i trafik-
ken», og ikke minst holde fokus på tiltak 
som kan redusere rus i trafikken. Målet 
om alkolås i alle kjøretøy er også viktig, 
og i tillegg må vi fortsette kampen 
om å få innført promillegrense til sjøs i 
fritidsbåter. Den siste saken jeg vil nevne 
er viktigheten av at UP må bestå som en 
selvstendig enhet i politiet. 
– Hvor trygg føler du deg på norske 
veier?

– Jeg har i sommer kjørt Norge på langs 
på en ferietur, det er mange år siden 
sist. Faktisk synes jeg bilførerne kjører 

penere og tryggere i dag enn for ti år 
siden.  Vi opplevde svært få farlige forbi-
kjøringer. Veiene på mange strekninger 
er blitt utbedret, og dessuten har UP 
vært synlig til stede. 
– Hvordan vil du beskrive deg selv som 
bilfører?

– Jeg er mer tålmodig i dag, og har ut-
viklet en noe mer defensiv kjørestil. Det 
har nok kona satt stor pris på. 
– Hvordan ser du for deg fremtiden på 
norske veier, særlig med hensyn til rus 
og trafikksikkerhet?

– Å spå om fremtiden har aldri vært 
enkelt. Til tross for mange tiltak rettet 
mot rus i trafikken holder andelen av 
ruspåvirkede førere seg relativt stabilt. 
Det forteller meg at MA bør fortsette å 
arbeide for alkolås som et forebyggende 
tiltak installert i alle kjøretøyer. Samtidig 
må teknologiutviklingen fokusere på ap-
parater som kan avdekke andre rusmid-
ler enn alkohol.
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Sommeren er over, og vi ser frem 
mot en trafikksikker og innholdsrik 
høst. 

Du lurer kanskje på hva MA - Rusfri 
Trafikk har gjort for å være synlig i 
sommer? 
Vi gir deg en oversikt her. 

Ved innledningen av sommeren ble Norge 
for sjette året på rad kåret til verdens mest 
trafikksikre land. Dette markerte vi med et 
leserbrev i en rekke aviser over hele lan-
det. Her fra Romerikes Blad.

Sammen med Trygg Trafikk og flere andre orga-
nisasjoner gikk vi ut i rikspressen og advarte mot 
at to vedtak fra Stortinget kan være trafikkfarlig. 
Dette er også saker vi har jobbet politisk med.

Mediesommeren gjorde MA synlig for enda flere
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På bakgrunn av at båtsesongen var i gang, 
skrev vi et leserbrev om at sjøen skal være 
trygg for alle, og oppfordringen var klar: 
Kjør edru på sjøen!

I sommer kom UAG-rapporten. En 
rapport som forklarer dødsårsaken i 
trafikkulykker. Her fremkommer det 
at 26 prosent av de trafikkdrepte var 
rusrelatert. Alkolås kunne forhindret 
over halvparten av ulykkene.

Alkolåssaken fikk bred pressedekning, og vår 
generalsekretær debatterte alkolås på Dags-
nytt18.

Pressemelding om anmeldte 
rusførere for første halvår.

I sommer var vi også med 
politibåten på tur i Oslofjorden. 
Saken fikk god omtale i pressen. 
Både lokalt og nasjonalt. 
Hensikten med reportasjen var 
å øke fokuset på promillekjøring 
til sjøs.

Mediesommeren gjorde MA synlig for enda flere
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Tre flotte treff med god deltaking

Lista Flypark og camping var arena for 
Pinsetreffet, men ein månad forsinka 
grunna «coronaen».  32 medlemmer 
fekk oppleve ein særmerkt del av fe-
drelandet, med ein spesiell geografi og 
ein eigen kultur, på visse plassar sterkt 
USA-prega. På rundturen fekk vi vite at 
på eit visst punkt ligg vegen litt under 
hav-nivået. Vinden var frisk ute ved Lista 
fyr, men vi var elles heldige med veret 
denne gongen også.
Dei militære bygningane på Nordberg 
fort (kamuflerte som om dei var vanlege 
hus på bygda) står framleis stort sett 
slik dei var då dei tyske styrkane forlet 
området  i 1945. Fortet er såleis eitt av 

dei mest velbevarte krigsminna i landet. 
Vår historiekunnige lokale guide gav eit 
interessant innblikk i forholda slik dei 
var for lokalbefolkninga og okkupantane 
bak piggtråden i krigsåra. Mange nytta 
også høvet til å sjå innom hangaren der 
lokale krefter har fått i stand  ei stor 
samling av militært materiell frå krigen 
og den seinare Lista flystasjon.
Pinsetreffet er også tid for klubbens års-
møte, greitt avvikla under myndig leiing 
av Helge Skaregrøm. Styret vart fornya 
med Solveig H Pettersen og Ragnhild E 
Vassbakke som nye varamedlemer. Svein 
Skaregrøm og Torunn Absalonsen takka 
av etter mange års arbeid i styret. 

Folldalsfjella frå si beste side
Hovudinnslaget for dei 43 frammøtte 
til hausttreffet på Dalholen i Folldal var 
heildagsturen gjennom det delvis verna 
høgfjellområdet Einunndalen. Vi hadde 
med naturfotografen Bjørn Brendbakken 
som guide og ein svært dyktig bussjåfør 
som fekk oss greitt gjennom dei meir 
enn 50 kilometrane på trange fjellvegar. 
Det er blitt mindre drift på setrane i 
dalen, men ein god del campingbilar 
hadde funne vegen inn til det sær-
merkte morenelandskapet, der nokre 
få område er tilrettelagde for camping. 
Det var godt å ha ein kyndig og en-
tusiastisk guide på ein slik tur. Til slutt 

CAMPINGKLUBBEN MELDER OM EIN FIN SESONG

Coronareglane legg framleis ramma rundt samlingane i campingklubben. 
Men vaksinering og opning for at fleire kan vera saman, har gjort at vi 
kunne gjennomføra treffa våre.

Presisjonen i hesteskokastinga aukar år for år.

Og så var det klart for sjømatkveld i 
fellesteltet.

 Velkomstsamling med vafler er fast tradisjon.

Glimt frå det tyske velferdslokalet og 
Nordberg Fort

Kaffien er ekstra god 1080 meter over 
havet - og i slikt eit ver

Av Per Kr Halle, sekretær
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Røyking av makrell - nokre kan kunsten! Skarp konkurranse i bløtkakepynting

Glade turistar på dagstur i Einunndalen.

 Einunndalen med Naustvika camping-
område i bakgrunnen

var vi innom Brendbakken sitt «Galleri 
Snøhetta» og fekk sjå kva han har fått til 
av spennande fotografi med motiv frå 
Dovre og Rondane. Spesielt dei av dyr 
og fuglar var imponerande.
Einunndalen, som er Norges lengste se-
terdal, er ein tur som vi kan anbefala på 
det beste. Vegen, som er ein bomveg, 
er godt merka med avkøyring frå riksveg 
29 gjennom Folldalen.
Og sesongslutt med krabbetreff
Med veksling mellom solskin og styrt-
regn fekk dei 34 som møttest på 
Skadberg bobilparkering god nytte av 
det store fellesteltet. Heldigvis var det 

nokon tidleg frammøtte som fekk reist 
telta før regnbyene tok til.  I år fekk vi 
oppleva  det meste av tidleg sørvest-
norsk haustvêr i raskt skiftande rekkeføl-
gje, regn, sol og ei og annan torebye. 
Regnbyene var tidvis spektakulære, og 
vart ei utfordring for teltet, men mest 
for dei som sat nær skøytane mellom 
seksjonane. Men det var triveleg under 
tak. Sjølv om krabbefangsten ikkje 
var av dei største, var det rikeleg med 
makrell og reker og andre sjødelikates-
sar som Tone og Gunleiv hadde stelt i 
stand til samlinga på laurdagskvelden. 
Kort sagt var dette eit treff alle kjem til å 
minnast lenge.

Vi er som ein stor familie, vi som deltek 
på campingklubben sine treff. Gleda er 
stor når vi møtes, og ekstra kjekt er det 
å bli kjent med nye.
Treffsesongen for i år er over og arbei-
det med treffa for neste år er igang. 
Straks planane er klare vil desse bli lagt 
ut på MA -  Rusfri Trafikk sine heimesi-
der og i medlemsbladet Motorføreren. 
Interesserte kan og ta kontakt med klub-
ben sin leiar Alf Seim, enten på epost 
inhsei@online.no eller tlf 952 09 501.
Vel møtt til treff i 2022.



Tesla har endelig fått på plass Y-en, i 
modellrekken som staves S3XY. Og mye 
tyder på at nykommeren er den som 
kan ha aller største appell for norske 
kjøpere.
De andre modellene har alle solgt godt. 
Model 3 ble som kjent Norges mest 
solgte bil i 2019. Og etter første halvår 
i 2021 lå den an til å bli det på nytt. I 
tilfelle er det en råsterk prestasjon.
Utover høsten, kommer imidlertid kon-
kurransen til å bli tøff. Kanskje mest av 
alt fra en modell fra eget hus.  Model Y 
er nemlig ikke så mye dyrere, men har 
en del kvaliteter som gjør at mange nok 
vil foretrekke denne, fremfor Model 3.

Priser
Prisene starter på 535.000 kroner for 
Long Range-utgaven med rekkevidde 
på 507 kilometer (WLTP). Du kan også få 
den som sjuseter. Men Tesla Norge har 
ennå ikke fått noen avklaring på når den 
vil bli tilgjengelig.
Over nyttår kommer den også i Perfor-
mance-utgave. Da snakker vi 0-100 km/t 
på 3,7 sekunder, lavere bakkeklaring og 
større 21-toms felger. Med økte ytelser 
blir rekkevidden noe redusert. Her er 
den oppgitt til 480 kilometer.
Prisene på Performance-modellen star-
ter på 590.000 kroner. Den kan for øvrig 
også utstyres med sju seter.

Motorføreren har fått hendene på en 
av de aller første Model Y-ene som har 
ankommet Norge. Her kan du lese vårt 
førsteinntrykk:
Kjøreegenskaper/motor
Har du kjørt Tesla, vil du ikke bli over-
rasket over hvordan Model Y føles på 
veien. Den er stramt satt opp – og kan 
helt klart kjøres aktivt. Fullt så sportslig 
som Model 3 er den naturlig nok ikke, 
da tyngdepunktet er noe høyere. Men i 
forhold til mange andre SUV-er er dette 
en av de mer sporty.
Komforten er også bra. Den føles ikke 
for hard over ujevnheter og fartshumper. 

32

Av Vegard Møller Johnsen

Endelig her – og alt tyder på 
at denne blir en bestselger

Tesla Model Y ble kraftig forsinket. Men snart 
kommer du til å få se mange eksemplarer av 
denne bilen i Norge.

Tesla Model Y Long Range
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Likevel, er du vant med luftfjæring, vil 
du selvsagt merke at komforten er et 
par hakk under. 
Du kan ikke justere demperne, men sty-
ringen har ulike innstillinger. I Sport blir 
den ganske tung og føles mer presis, 
mens den er lett og effektiv når du har 
den i Standard.
Støynivået er lavt, blant annet takket 
være støydempende vinduer.
Ellers er firehjulsdrift standard på alle bi-
lene som kommer til Norge – som betyr 
to motorer. Det gir også friskt fraspark. 
0-100 km/t leveres på høyst respektable 
5 sekunder blank. 
Plass/praktiske egenskaper
Det er rikelig med lagringsplass her. 
Bagasjerommet er romslig, og selve luka 
er mye større enn på Model 3. Det gjør 
innlasting enklere. I tillegg er ryggen på 
baksetene nedfellbar 40/20/40. 
På hver side av gulvet bak er det to 
dype lagringsrom – og et enda større 
rom finner du om du løfter platen på 
gulvet.
Foran er det en romslig frunk – som er 
større enn i Model 3. Totalt har du over 
2.000 liter med lagringsplass hvis du 
utnytter det til det fulle.

Her får du også mulighet for taklast – og 
den kan trekke tilhenger på opptil 1,6 
tonn. 
Sikkerhet og sikkerhetsutstyr
Tesla er gode på sikkerhet. De har flere 
ganger fått toppscore på sine modeller 
både i amerikanske NHTSA og EURO 
NCAP sine tester. 
Model Y er så langt bare testet i USA 
– men der fikk den til gjengjeld beste 
karakter i alle kategorier.
Det vi er kritiske til, er at bagasjen ikke 
kan sikres. I bagasjerommet er det ingen 
festekroker – og du får ikke satt opp 
skillevegg mellom bagasjen og forse-
tene, når ryggen på baksetet legges 
ned. Merkelig at en såpass banalt enkel 
løsning ikke er på plass.
Design
De vi møter er litt delte i sitt syn på de-
signet. Noen mener de lett gjenkjenne-
lige linjene til Tesla er kjedelige og langt 
fra pene. Andre synes Y er fin og at 
linjene sitter bedre her, enn på lillebror 
Model 3.
Vi kan i alle fall si oss enige med sist-
nevnte. Proporsjonene stemmer bedre. 
Toppen på bilen blir ikke like høy og 
«rar» som på Model 3. 

Innvendig er det mer av det samme: 
Folk er uenige. Noen liker den minima-
listiske stilen. Andre synes det ser rart 
ut. 
Det vi i alle fall kan si, er at Model Y 
virker bedre sammenskrudd enn en del 
annet vi har sett fra Tesla. Både utvendig 
og innvendig. Her virker det som om 
noen har tatt grep – og det var på tide.
Konklusjon
Tesla har gjort det igjen. Model Y blir 
en ny bestselger. Kanskje blir den til og 
med bestselger allerede i år, selv med 
en sen ankomst. For produksjonen er 
tydeligvis i full gang – og kunder som 
bestiller bil nå, blir fortalt at de kan få 
den levert i løpet av kort tid. 
Fra før vet vi jo at tusenvis av kunder har 
bestilt.
Totalpakken er besnærende. Du får en 
bil som er rask, romslig, har tilgang på 
Tesla sitt ladenettverk, god rekkevidde 
og en del artige småting som kun Tesla 
tilbyr. 
Prisen er dessuten  gunstig. For under 
600.000 kroner får du en godt utstyrt 
Model Y.

FAKTA: TESLA MODEL Y LONG RANGE
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Modell: Long Range 
Motor: Elektrisk x 2 
Effekt: 462 hk / 527 Nm 
0-100 km/t: 5 sek.  
Toppfart: 217 km/t 
Forbruk: Ikke oppgitt

Batteripakke: 75 kWt
Rekkevidde: 507 km (WLTP)
Hurtiglading: 250 kW
Bagasjerom: Ikke oppgitt volum for 
vanlig bagasjerom/frunk. Men totalt 
2.158 liter – når ryggen på baksetene 
er lagt ned.

Lengde 475/ bredde 192/ høyde 162 
Bakkeklaring: 21 cm 
Vekt: 2.003 kg 
Hengervekt: 1.600 kg 
Pris fra: Fra 535.000 kroner

Tesla Model Y er endelig på plass i 
Norge. Fabrikken i Tyskland er fortsatt 
ikke åpnet – så alle bilene vi får nå, er 
produsert i Kina.

Bagasjerommet er romslig. Men vi sav-
ner mulighet for sikring av lasten.

Her er det minimalistisk. Vi skulle gjerne 
hatt et head up display for å slippe å 
måtte vende blikket bort til den midt-
stilte skjermen når vi kjører.



MA-MEDLEMSKAP

Din medlemsfordel:
Reparasjoner, EU-kontroll og bildeler

AutoMesterkjeden har over 220 verk-
steder i hele Norge. Vi har dyktige 
fagfolk med høy kompetanse og 
gunstige priser.
Med samme service som på mer-
keverksted, tre års garanti på deler 
sørger vi for at våre kunder alltid er 
fornøyde. Hos AutoMester blir du 
helt fornøyd
Det er ikke alltid så lett å vite hva 
som er feil når bilen må på verksted. 
Hos AutoMester kan du stole på at 
vi hjelper deg å finne hva som må 
repareres, og til riktig pris. Når du 
leverer inn bilen hos et AutoMester 

VÅRE BILVERKSTEDER 
UTFØRER
...service og reparasjon på alle bil-
merker

...air condition-service og -reparasjon

...hjulstilling

...ruteskift/-reparasjon

...oljeskift og filter

...EU-kontroll

VÅRE KAROSSERI-
VERKSTEDER UTFØRER
...utbedring av alle typer skader

...lakkering

...ruteskift/ -reparasjon

...air condition

...hjulstilling

...rustbehandling etter skade

Som medlem i MA – Rusfri Trafikk får du hele 10% rabatt 
på reparasjoner, på periodisk kjøretøykontroll (PKK/EU-
kontroll) samt på deler fra AutoMester/NDS Group sitt eget 
lager. Her kan du virkelig spare 1000-lapper!

bilverksted, kan du være trygg på at 
det blir som avtalt.
Alle AutoMesters bilverksteder er 
seriøse verksteder du kan stole på. 
Hos oss får du ingen ubehagelige 
overraskelser når du kommer for å 
hente bilen. Du kan være trygg på at 
hos oss blir det helt enkelt som avtalt 
- alltid.
Gå gjerne inn på automester.no for 
å lese mer om tjenestene våre, og 
ikke minst hvor i landet du finner våre 
verksteder. 
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Støtt oss ved 
å kjøpe MAs 
aktivitetshefte

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

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

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

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

Slik bestiller du for Ung i Trafikkens 
medlemmer:

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

Slik bestiller du for MA-medlemmer:

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

Kjøp MA-kalenderen 
2021 og lodd i MAs 
landslotteri! Takk!

MA – Rusfri Trafikk har mottatt 4.600 
kroner i gave i forbindelse med 
Sigbjørn Frøyslands bortgang.
Frøysland var mangeårig medlem i 
MA og innehadde flere tillitsverv i 
Hordaland.
Vi takker for gaven og lyser fred over 
hans minne.

Vær synlig i trafikken

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

Kun kr 85,- pr billett



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

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

Kino – Norgesbilletten Pris pr. billett, kr. 85,-

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

Skandia Energi Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

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



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

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   Mobil:

E-post:

930,- Premium med redning

630,- Premium uten redning

720,- Honnør med redning

420,- Honnør uten redning

300,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

260,- Støttemedlem

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Kryss av for medlemskategori:

Sted / dato   Underskrift

Alle medlemmer mottar medlemsbladet «Motorføreren» og har tilgang til våre medlemsfordeler. NB! 
Støttemedlem mottar medlemsblad, men har ikke tilgang til medlemsfordelene.
Sendes til: MA - Rusfri Trafikk, PB 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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

MA-MEDLEMSKAP



Årets Deathtrip-vinnere

Nylig gikk DeathTrip, et landsomfattende prosjekt hvor elever 
fra videregående skoler engasjeres til å lage holdningskam-
panjer mot fyllekjøring, av stabelen. 
Den beste kampanjen vant 30.000 kr, andreplassen vant 
15.000 kr og tredjeplassen vant 5000 kr. Tiltaket er gjevt, og 
de som kåret vinnerne var personer i reklamebransjen. 
Av over 100 innsendte bidrag gikk de to øverste plassene til 
Drømtorp VGS. Med bidragene «Det blir for dumt» (1.plass) 
og «Drit i bilen» (2.plass). Tredjeplassen gikk til «xx» ved Sør-
umsand VGS. 
– Det var veldig interessant og spennende, det var et litt 
annerledes prosjekt enn hva vi har hatt tidligere, sier Linea 
Egeland fra vinnergruppen. 
Sammen med Celine Bratlie, Jacob Bolin Lund og Stepha-
nie Smith Nielsen lagde de kampanjen som tok førsteplass i 
DeathTrip.
Russ som målgruppe 
– Den største delen av prosjektet var ideprosessen. Det var 
en del utfordringer med tanke på karantene og korona, måtte 
videreutvikle og kom så fram til slagordet «Det blir for dumt» 

og vi klarte å lande på en ide som ville funke bra blant ung-
dom, forteller Egeland.
I juryens begrunnelse kommer det fram at juryen synes kam-
panjen er svært helhetlig. De mener at mange vil kjenne seg 
igjen i situasjoner som «blir for dumt».
Vanskelig å treffe sine egne
Kampanjen spiller på følelser som ungdom lett relaterer til, 
dette å kjenne på kroppen hvordan det er å dumme seg ut. 
«Det blir for dumt» er en kampanje som har en spiss kom-
munikasjon uten at det blir pekefinger. Bonus at det er fokus 
på flere transportmidler, som kjøretøy for russ og ikke minst 
el-sparkesykkel som er spesielt relevant for tiden.
Egeland sier det var vanskelig å lage en kampanje til folk i sin 
egen aldersgruppe.
– Tilbakemeldingene fra lærerne er at det var en kreativ ide 
og vi har jobbet mye med målgrupper, som er ungdom på vår 
alder, sier hun.
Egeland tror og det var derfor de traff, for de klarte å lage en 
kampanje som traff ungdommen og var spennende for dem.
– Det var utfordrende at det ikke er det mest underholdende 
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Vant med "Det blir for dumt"



Intensiv jobbing
av Ung i Trafikken
i sommer 
Sommeren er ofte tiden hvor 
bilistene tillater seg å tøye 
strikken litt ekstra – det har Ung i 
Trafikken vært bekymret for, noe 
de også har kommunisert tydelig 
i media.
Daglig leder Stig Eid Sandstad mener det er viktig at Ung 
i Trafikken viser tydelighet i mediebildet og han tror det 
kan være med på at enkelte oppfører seg litt penere i 
trafikken.
Spesielt har fokuset på mobilbruk i trafikken vært høyt. 
– På landsbasis ble 934 personer i aldersgruppen 18 til 24 
år bøtelagt, det tilsvarer en liten økning på fire prosent 
sammenlignet med første halvår i 2020. Selv om økningen 
er minimal, uroer det Ung i Trafikken at holdningene til de 
yngste ikke er bedre, sier Sandstad og legger til:
–  Å bruke mobil bak rattet er farlig, enkelt og greit. 
Mange unge tenker kanskje at «en trafikkulykke skjer ikke 
meg» - slike holdninger er ikke tilstrekkelig.

tema, men det er noe som er veldig viktig. Derfor var det 
viktig å fange oppmerksomheten de første sekundene, sier 
hun.
Folkets favoritt
Elevene Kamilla Mølbach Espeseth, Sunniva Tollefsen, Lea 
Lorentzen og Martin Sandmo Jensen fra Horten videregå-
ende gikk av med seieren i kategorien folkets favoritt. I 
denne kategorien er det folket selv som stemmer på den 
kampanjen de synes er best. 
– Vi brukte veldig mye tid og krefter på planleggingen, 
forteller Lea Lorentzen. 
– Det var viktig for oss å komme opp med en idé som var 
unik. Og slik kom vi på å lage en kampanje som spiller på 
en dating-app, slik som for eksempel Tinder.
Budskapet er at kjøring og rus er «ingen match».
– Vi spilte inn en litt lengre film og to korte; de siste er 
tenkt til bruk på sosiale medier, forklarer Lea.
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Horten videregående gikk av med seieren i kategorien fol-
kets favoritt. Kampanjen spiller på en dating-app, slik som 
for eksempel Tinder



Hele 7953 personer har blitt bøtelagt for mobilbruk i år– nå tar Ung i 
Trafikken grep. 
Sammenlignet med fjoråret, er det en liten reduksjon, men 
tallene viser en økning i aldersgruppen 16 – 24 år. Ung i 
Trafikken er spesielt bekymret for ungdommens holdninger til 
ulovligheten. 
– De siste par årene har vi dessverre sett en økende og farlig 
trend – unge som filmer seg selv bak rattet mens de råkjører 
og legger det ut på sosiale medier som TikTok og Snapchat. 
Denne trenden bekymrer Ung i Trafikken, sier prosjektleder i 
Ung i Trafikken, Liv Marie Bendheim.
En undersøkelse Norstat har utført for Frende i 2020 viste at 
43 prosent sier at de sjekker mobilen mens de kjører. Og det 
er de yngste som er verst ifølge undersøkelsen – 2 av 3 ung-
dommer i aldersgruppen 18-29 år sier de sjekker mobilen ofte 
eller innimellom under kjøring.
– I fjor figurerte vi i media om hvor alvorlig det er at kjendiser 
filmer med mobilen mens de kjører. To av synderne var Jan 
Thomas og Herman Flesvig – som brukte mobilen bak rattet 
og sendte det til venner og/eller la det ut offentlig i sosiale 
medier, meddeler Bendheim. 
Kampanjelederen forteller at de omtalte kjendisene har til 
sammen over en million følgere på Instagram, og de må der-
for være sin innflytelse bevisst.
– På bakgrunn av dette har Ung i Trafikken satt i gang en 

kampanje i sosiale medier som gjør at vi kommer i dialog med 
ungdommen om tematikken ulovlig mobilbruk under kjøring. 
TikTok-profil Oskar Westerlin har et stort antall følgere i vår 
målgruppe, og vi har valgt Porsgrunns-gutten til å fronte vår 
kampanje. Vi håper dette kan bidra til at du ikke mister noen 
du er glad i, meddeler Bendheim.
Avhengighet
Men hvorfor må vi stadig vekk sjekke mobiltelefonen? Svaret 
er at vi er avhengig, forteller Bendheim.
– Dersom vi får likes eller kommentarer etter besøk på 
Instagram, vil det kunne utløse en berusende følelse fra 
belønningssenteret i hjernen. Når vi sjekker mobilen utskiller 
hjernen dopamin, og når vi gjør noe som føles godt, så øker 
sjansen for at vi gjentar denne handlingen, forteller prosjektle-
deren og legger til:
– Dopamin-kick er deilig, og vi forstår at det er fristende å 
sjekke «snappen» fra en venn, men mobilbruk i trafikken er 
som alle vet farlig.  Ditt og mitt liv er mye mer verdt enn et 
sekunds uoppmerksomhet fra en sjåfør som ser på mobiltele-
fonen under kjøring. Hverken du eller jeg har noen å miste i 
trafikken, avslutter hun.

Kampanje
mot mobilbruk
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Men det har ikke bare vært bilistene Ung i Trafikken har snakket om. 
Elsparkesyklister har også vært et hett tema. 
Ung i trafikken applauderer elsparkesyklene, så lenge folk 
holder seg edru når de kjører.
– I Oslo er det registrert over 3000 el-sparkesykkelulykker 
siden 2019, og i Bergen har 20 el-sparkesyklister trengt 
behandling av traumeteamet så langt i år. En stor andel av 
ulykkene skjer i ruspåvirket tilstand, forteller Sandstad.
Ung i Trafikken har lenge etterlyst en promillegrense og stus-
ser over dagens regelverk.
– I henhold til vegtrafikkloven §21 er det ikke lov å kjøre i 
uskikket tilstand. Men ingen skjønner hva «skikket» betyr, så i 

praksis er det ingen lov, meddeler Sandstad.
– Er det overraskende at det ikke er blitt gjort mer, tidligere, 
for å forhindre skadene? 
– Ja, det vil jeg si, at ingen har tatt tak i dette tidligere. Nå har 
heldigvis samferdselsminister Knut Arild Hareide uttalt at det 
jobbes med en promillegrense. Det skal vi være veldig glade 
for, og han skal ha honnør for at han tar tak i det nå, avslutter 
Sandstad. 

...og elsparkesykkel-kaos
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Navn:                                        Adresse: Frist: 2. november 2021

Reidun Hageberg, Tertnes * Elsa Jorid Haugen, Ålesund

* Tore Kjell Fløystad, Arendal

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 2–2021:

Vi trekker ut tre vinnere med  riktige løsninger, som hver får tilsendt 
tre lodd i MAs landslotteri.
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Tjore 85, 4887 GRIMSTAD
Tlf. 907 68 447

Pers
Trafikkskule AS

Fjellvegen 10
6800 FØRDE

Tlf. 57 82 38 88

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Trosby Båt og
Motor Trosby

Motorverksted
Valleveien 603

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Geithusveien 69
3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 77 99

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Gas Trans
Hemne AS
Industriveien 16

7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 72 45 43 00

Eiksenteret
Målselv
 Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Stian Røyset
Transport AS
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

www.ntsf.no

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

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

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 10 70

Tlf. 32 73 63 75

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Tlf. 32 88 88 90

HH Bilskade AS
Nedre Hagaveg 15 A

2150 ÅRNES
Tlf. 417 30 423

Johansen
Maskin og Tjenester

Bruflot 44
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Bilsenteret
Bjugn AS

Bjugnveien 24
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 05 30

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice
Rune Svendsen

Selåsveien 9
4818 FÆRVIK

Tlf. 37 03 20 21

Indre Årsnes
Hæstadveien 5
4770 HØVÅG

Tlf. 950 82 025

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER

Tlf. 66 90 80 00

Hurum
Bilsenter AS

Åsveien 14
3475 SÆTRE

Tlf. 454 73 090

LILLEHAMMER

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 950 08 020

Norheimsund
Servicesenter AS
Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 907 84 005

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Mostad Bil AS
Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 71 13

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Stasjonsveien 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Høybråten
Glasservice AS

Micheletveien 54
1053 OSLO

Tlf. 920 23 503

Sole AS
 3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 17 00

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Su Consulting AS
Havnegata 111

3040 DRAMMEN
Tlf. 994 48 884

Stil Frisør og
Velvære AS

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

Selbuvegen 695
7584 SELBUSTRAND

Tlf. 479 33 060

MAFO AS
Øverbygdsvegen 926

2656 FOLLEBU
Tlf. 404 02 119

Rusettervernet i
Sogn og Fjordane

6901 FLORØ
Tlf. 948 34 493

BRB Bygg AS
Hellebergveien 35
3960 STATHELLE

Tlf. 906 18 673

Utne
Transport AS

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden
Borgegrendvegen 272

3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

Refsland
Transport AS
Marknesvingen 9

4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Mix Go`biten Kiosk
 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Vestviken
Boring AS
Tyribakken 5

3941 PORSGRUNN
Tlf. 993 00 055

Graveservice
Kragerø AS
Heglandsveien 8
3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

Bjerkelundsveien 26
1621 GRESSVIK
Tlf. 473 00 011

Finn Løken AS
 1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

Solheim og Hjelleflat
Transport AS
Bjørkanveien 59

6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Ventilasjon &
Uv-teknikk AS

Fredriks vei 16
1591 SPERREBOTN

Tlf. 930 69 697

Auto 8-8
Sildnes & Halaas AS

Vika 6, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

El Tavle
Grenland AS

Nedre Solveien 13
3914 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 02 20
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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


