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

Beck                   
Oljesenter AS              

Industrivegen 20 
2850 LENA        

Tlf. 61 16 34 18 

Tlf. 32 73 63 75

Storgata 36 
2000 LILLESTRØM 

Tlf. 64 84 00 20

Voss Auto og 
Servicesenter AS 

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Valhallavegen 12, 2060 GARDERMOEN 
Tlf. 400 46 000

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Mirawa  
Restaurant 
3015 DRAMMEN 
Tlf. 32 83 65 85

Egil Hålands vei 14 B 
3055 KROKSTADELVA 

Tlf. 476 83 385
Eidsvoll  

Trafikkskole A/S 
Lars Tønsagers v 2

2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Active  
Services AS

Sagaveien 66C 
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Rune’s Container 
Service AS 

Sandumveien 105 
1960 LØKEN

Tlf. 900 45 920

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000

MTF Bil as
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 992 74 977

J.O. Stavs veg 2,
7088 HEIMDAL
Tlf. 72 83 00 00

Rusettervernet 
i Sogn og 
Fjordane 
6901 FLORØ

Tlf. 948 34 493

Støget 74 
4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

BRB Bygg AS 
Hellebergveien 35 
3960 STATHELLE

Tlf. 906 18 673

3241 SANDEFJORD 
Tlf. 33 47 08 10

Vy Buss AS       
Vestlivegen 3    

3570 ÅL          
Tlf. 32 08 60 60 

Haagensen Holding Enebakk AS    
Byggveien 30     

1912 ENEBAKK     
Tlf. 940 01 313  

Bilbransjens Opplæringskontor AS
Midtunheia 22    

5224 NESTTUN     
Tlf. 905 39 593  

Vestviken        
Boring AS             

Tyribakken 5     
3941 PORSGRUNN   

Tlf. 993 00 055  

Nitschke         
Vollsveien 17B
1366 LYSAKER     
Tlf. 67 10 77 00 

SG Armaturen AS  
Skytterheia 25   

4790 LILLESAND   
Tlf. 37 50 03 00 

Strømtangvegen 39
3950 BREVIK      

Tlf. 35 93 10 00 Smiuhagan 25     
2323 INGEBERG    
Tlf. 917 71 400  

Norefjell           
Hytteservice          
Skinnestoppen 9  

3535 KRØDEREN    
Tlf. 901 47 300  

Jans Bilberging  
Grandev. 21      
6783 STRYN       

Tlf. 970 82 373  

Nonslid             
Bilservice AS           
Skjoldavikvegen 178             

5574 SKJOLD      
Tlf. 52 76 21 00 

Eiksenteret     
Målselv             
Andslimoen       

9325 BARDUFOSS   
Tlf. 77 83 40 50 

Lørenfaret 1 B 
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80 

Adolfsen maskin og transport AS 
Solliveien 22    

9303 SILSAND     
Tlf. 474 14 226

Holmfossveien 12 
3282 KVELDE      
Tlf. 33 15 65 00 

Gavelstad       
Gjestegård AS         

Østsideveien 545 
3275 SVARSTAD    
Tlf. 33 15 59 59

Høybråten     
Glasservice AS        

Micheletveien 54 
1053 OSLO        

Tlf. 920 23 503  

Flisa Taxi DA    
Negardssvingen 8 

2270 FLISA       
Tlf. 62 95 00 99 

Lena & Centrum 
Trafikkskole AS  

Vallevegen
 2850 LENA           

Tlf. 61 16 14 50 

Odd Gleditsch AS 
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD  

Tlf. 33 44 83 20 

Vidvei                 
Eiendom AS

Skareveien 100   
3359 EGGEDAL     
Tlf. 900 73 701  

Brødrene Henriksen Transport AS 
Lyngbakkvegen 40 

3736 SKIEN       
Tlf. 411 33 300  
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Allerede september – sommerferien er definitivt over 
– skolene har startet – livet er tilbake i vante folder. 
Eller?  
For de aller fleste er det slik. Men for noen av oss vil 
livet aldri bli det samme igjen etter denne sommeren. 
Det være seg for de som har mistet en de hadde kjær 
i en trafikkulykke, for den som selv har vært i en trafikkulykke og blitt skadet, el-
ler for den som har tatt et dårlig og egoistisk valg og forvoldt skade på andre for 
eksempel ved å kjøre i påvirket tilstand. Alle vet det; at det skal så lite til, livet kan 
snus på hodet i brøkdelen av et sekund. 
Det har vært altfor mange alvorlige trafikkulykker i sommer. I juni, juli og august 
omkom 47 personer på norske veier. De tre foregående somre var tallene hhv 29, 
27 og 26. Hittil i år er det nå over 90 drepte, mot 80 for hele fjoråret.
La oss inderlig håpe at dette året blir et stygt unntaksår og at Norge i årene som 
kommer, kan fortsette den gode, nedadgående trenden fra tidligere!
Men for at vi skal klare det må det være vilje til å vurdere, prosjektere og iverksette 
en rekke ulike trafikksikkerhetstiltak. For oss i MA, som spesielt er opptatt av fa-
rene og problemene knyttet til ruspåvirket kjøring, har det de senere år vært påfal-
lende lite gehør å få hos styresmaktene for ytterligere tiltak. Årsaken er vanskelig 
å definere. Kanskje har det handlet om å hvile på laurbærene som verdens mest 
trafikksikre land? Det er i så fall en farlig vei å velge. 
Det tok svært lang tid i år før vi fikk dybdeundersøkelsene av dødsulykkene i 2021, 
den såkalte UAG-rapporten, fra Statens Vegvesen. Den forelå så sent som 1. sep-
tember, mot normalt 1. juni. I Sverige er tilsvarende rapport vanligvis klar 1. april. 
Det burde også Norge klare med under halvparten så mange dødsulykker pr. år 
som vårt naboland.
Da rapporten endelig forelå var det heldigvis med gode nyheter hva gjelder ande-
len dødsulykker som skyldtes ruspåvirket kjøring. Den hadde gått ned fra 26 % i 
2020 til 18 % i fjor. Vi skal gjøre vårt beste for at denne trenden fortsetter.
I så måte har vi en hektisk sommer bak oss med Sommerturné, opplysningskam-
panje på legekontorene om trafikkfarlige medikamenter, deltagelse på Arendalsu-
ka, konkurranse på sosiale medier og innlegg på trafikksikkerhetskonferanser. Mer 
om dette og annet interessant stoff finner du i denne utgaven av Motorføreren.
Jeg ønsker deg god lesing og en fortsatt fin høst! Husk refleks! 
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Men nesten ingen dør Men nesten ingen dør 
på møtefrie veierpå møtefrie veier

68 døde på norske sommerveier:

94 mennesker har hittil i år mistet livet på norske veier. På samme tid i 
fjor hadde 66 mennesker omkommet. Den gode nyheten: Svært få dør i 
ulykker på motorveier eller møtefrie veistrekninger.

Mens 2021 ble et år med rekordlave 
dødstall (80 døde), har 2022 så langt 
vært en vekker for den som er opp-
tatt av trafikksikkerhet. Innsatsen for 
å redusere antall ulykker må åpenbart 
fortsette. Bare i løpet av månedene mai, 
juni, juli og august døde 68 mennesker 
på norske veier. Vi må faktisk tilbake 
til 2016 for å finne tilsvarende høye 
dødstall per 1. september. Da hadde 97 
mennesker mistet livet i løpet av årets 
åtte første måneder.
– Flere forklaringer
– Det er helt sikkert flere forklaringer på 
økningen fra 2021 til 2022, men større 
trafikkmengde og naturlige tilfeldige 
statistiske variasjoner kan forklare mye. 
Trafikkmengden ble redusert både i 

2020 og 2021 som følge av pandemien. 
I tillegg har vi i år dessverre hatt flere 
ulykker med flere omkomne, sier Guro 
Ranes, avdelingsdirektør for trafikksik-
kerhet i Statens vegvesen.
Hun mener det er viktig å analysere tal-
lene og se nærmere ulykkestilfellene før 
man konkluderer med ulike typer tiltak.
– Vi vet generelt mye om hva som for-
årsaker ulykker. Ingen må tro at det er 
tilfeldig at de sikreste veiene i verden er 
norske. Dette er resultatet av et målret-
tet arbeid over lang tid, og det aller 
viktigste vi kan gjøre for å nærme oss 
Nullvisjonen, er at vi fortsetter å priorite-
re tiltak og løsninger som er langsiktige 
og kunnskapsbaserte. Og vi må gjøre 
mer av det som vi vet virker.

Avdelingsdirektøren har naturligvis mer-
ket seg at svært få mister livet i ulykker 
på såkalt møtefrie veier, altså moderne 
motorveier og to- og trefelts veier med 
adskilte kjørefelt.
Effektivt tiltak
– Møteulykkene på veger med høy 
hastighet gir ofte et alvorlig utfall, og fra 
et trafikksikkerhetsperspektiv er derfor 
møtefrie veier et effektivt tiltak. Hvorvidt 
det skal være fullverdige motorveier 
eller to- og trefelts veier med forbikjø-
ringsfelter, blir en politisk vurdering og 
prioritering som også tar hensyn til sam-
funnsøkonomi og transporteffektivitet. 

Av Jøran Ledal

FOTO: ØYVIND ELLINGSEN / STATENS VEGVESEN
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Av Nils Gyland

Derfor døde 64 menn og 16 kvinner
DYBDEANALYSEN AV DØDSULYKKER 2021:

Den 1. september ble Statens Vegvesens «Dybdeanalyser av dødsulykker 
i vegtrafikken 2021» lagt fram. Det totale antall omkomne i trafikken i 
2021 var 80 personer, det laveste antallet siden 1946. Av disse var 64 
menn og 16 kvinner. Men hva skjuler seg bak totaltallet? Det er det 
denne rapporten gir noen svar på.

Møteulykkene utgjør den største ulyk-
kestypen i perioden med 37 % av døds-
ulykkene og 39 % av antallet omkomne. 
Utforkjøringsulykker utgjør den nest 
største ulykkestypen i perioden som hel-
het med 34 % av dødsulykkene og 33 % 
av antallet omkomne. I 2016 var det 50 
utforkjøringsulykker. Deretter har tallet 
sunket. I 2021 var det 23 utforkjøringsu-
lykker som er det laveste antallet i hele 
perioden 2005-2021. Fotgjengerulykker 
utgjør den tredje største ulykkestypen.
På landsbasis inntraff 36 % (27 ulykker) 
av dødsulykkene i 2021 på riksveg, mens 
46 % (35 ulykker) inntraff på fylkesveg.
Av de 80 omkomne døde 41 i person- 
og varebilulykker, og 15 i MC-ulykker. 
Én person omkom i bussulykke og seks i 
lastebil-/vogntogulykker.
Aldersfordeling på de omkomne
I alt 22 personer yngre enn 25 år (28 % 
av alle drepte) omkom i vegtrafikken i 
2021. Dette er én mer enn året før. Av 
de unge omkomne i 2021 var det fem 
bilførere, seks bilpassasjerer, fire MC-
førere, to fotgjengere, to ATV-førere, 
en mopedfører, en traktorfører og en 
syklist. Unge under 25 år utgjør ca. 30 % 

av befolkningen.
15 personer i alderen 70 år eller mer (19 
% av alle drepte) omkom i 2021. Dette 
er to færre enn i 2020, og langt færre 
enn i 2014 da 37 personer over 70 år 
omkom i trafikken. Syv av de omkomne 
var førere av bil, fire var passasjerer og 
fire var fotgjengere.
Aldersgruppen 45 – 64 år er som vanlig 
den største med 23 drepte i fjor. Snittet 
for de fem siste årene ligger på 31.
Medvirkende faktorer
Forhold som medvirker i større eller 
mindre grad til trafikkulykker deles opp 
i kategoriene trafikantforhold, kjøretøy-
forhold, vegforhold som sikthindring, 
spor, mangelfull skilting eller oppmer-
king, hull eller defekter i kjørebanen, 
mv., og ytre forhold som vind, vær og 
dyr i veibanen.
Alle ulykkene i 2021 innbefattet to eller 
flere av disse forholdene.
Faktorer knyttet til trafikantfeil er blant 
andre fart, kjøreerfaring, distraksjon i 
kjøretøyet, ruspåvirkning, sykdom, syn, 
hørsel, trøtthet, emosjonell tilstand etc.

Ruspåvirkning
I 18 % av dødsulykkene (14 ulykker) i 
2021 har ruspåvirkning sannsynligvis 
vært en medvirkende faktor. I disse 14 
ulykkene omkom 16 personer. 
Kategorien der rus hos den utløsende 
trafikantgruppen er medvirkende faktor 
er fordelt slik: 10 personbilførere, tre 
mc-førere og en fotgjenger. Av de 14 
dødsulykkene med rus har fem vært 
med alkohol, en med blandingsrus og 
åtte med annen type rus. Av disse 14 
dødsulykkene var det tre utforkjøringsu-
lykker, åtte møteulykker, en fotgjengeru-
lykker, en ulykke i samme kjøreretning 
og en andre ulykker.
I gjennomsnitt har 22 % av dødsulyk-
kene de siste ni årene vært rusulykker, 
med 34 % i 2018 og 26 % i 2020 som 
det høyeste.

Kilde: Statens Vegvesen «Dybdeanalyser av 
dødsulykker i vegtrafikken 2021»

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i 
Statens vegvesen. 

FOTO: BÅRD ASLE NORDBØ/ STATENS VEGVESEN
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Hvorfor blir det flere dødsulykker på MC? 
Nå peker tallene feil vei. Kanskje er det mer øving som skal til for 
å snu trenden.

Etter flere år med en svært positiv utvik-
ling, har i år antallet drepte og alvor-
lig skadde i veitrafikkulykker igjen vist 
en relativt sterk økning. Det er særlig 
motorsyklister som har bidratt til dette, 
og blant disse er det aldersgruppen 
over 50 år som står for så godt som hele 
økningen av ulykkestallene.
Foreløpig har ingen klart å finne svar på 
hva som er årsaken, eller årsakene, til 
ulykkesøkningen, bekrefter Pål Ander-
sen, seniorrådgiver opplæring i Norges 
Trafikkskoleforbund.
– Tallene viser at det er blant MC-førere 
over 50 år ulykkesøkningen ligger, men 
så langt blir årsakene spekulasjoner. 
Noen mener at impulskjøp motivert av 

pandemien kan være en grunn, mens 
andre heller til at mange av ulykkene har 
rammet MC-førere som har hatt lappen 
lenge, men som kanskje ikke har kjørt 
aktivt på flere år, sier Andersen.
Han ser heller ikke bort fra at de som 
tok lappen for motorsykkel før endrin-
gen av opplæringen i 2005, kan ha hatt 
en «tynnere» opplæring, og dermed let-
tere blir utsatt for ulykker i stadig tettere 
og trangere trafikk.
Lese signaler
– Det er godt tenkelig at dette i alle fall 
kan ha vært en medvirkende årsak hos 
mange. Vi har jo ellers sett en positiv 
reduksjon av ulykkestallene i kjølvannet 

av denne oppgraderingen av trafikkun-
dervisningen her i landet, fastslår han.
– Hva kan gjøres for å stanse denne 
negative utviklingen?

– Ja, hva kan gjøres? I utgangspunktet 
er jo hver eneste dødsulykke én for 
mye. Antallet omkomne MC-førere på 
norske veier har i flere år ligget ganske 
stabilt rundt 20, noe som selvsagt er 20 
for mye. Men husk at det nå er rundt 
200.000 motorsykler i Norge. Ser vi 40 
år tilbake i tid, var antallet motorsykler 
rundt 10.000 – mens antallet dødsulyk-
ker blant dem var 40, sier Pål Andersen. 
Han har flere gode råd med på veien for 
tohjuls-kjørerne.

Av Frank Williksen

Det er særlig menn på over 50 år som mister livet i MC-ulykker. 
Utviklingen på dette området vekker bekymring. 
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Hvorfor blir det flere dødsulykker på MC? 
– Prøv å lese signaler tidlig fra andre 
trafikanter, og ikke kjør deg inn i farlige 
situasjoner – sørg for å ha handlingsrom. 
Vi anbefaler også sterkt kurs og andre 
aktiviteter for MC-førere etter vinterdva-
len, for å «kjenne litt» på MC-kjøringen 
igjen under trygge forhold. Det man bør 
se etter, er kurs som har større bredde 
og er mer pedagogisk riktige enn bare 
rene kjøretekniske ferdigheter - det siste 
har lett for å overstimulere selvsikkerhe-
ten, understreker Pål Andersen i NTSF.
Jobbe med kjøreadferd
Han får støtte av rådgiver Jan Harry 
Svendsen, som er ny leder av NAF MC.
– Vi har ingen konkrete tanker om 

årsaker, og jeg synes det er vanskelig å 
spekulere rundt dette. Vi ser at gjen-
nomsnittstall for hele året de siste årene 
har ligget på 18 omkomne, mens det 
allerede ved utgangen av juli i år var 
nettopp 18. Tallene er uansett bekym-
ringsfulle, understreker Svendsen.
Han legger til:
– En del ting kan MC-kjørerne gjøre 
selv. Det første og viktigste er kanskje å 
jobbe med kjøreatferden, og ha nødven-
dig ydmykhet i forhold til at man ferdes 
relativt ubeskyttet på et tohjuls kjøretøy. 
Så er det viktig å ha riktig fartstilpasning 
inn i svinger og veikryss. Det handler om 
å være føre var, og sørge for at man har 
et handlingsrom dersom noe uforutsett 

skjer. Å bruke riktig sikkerhetsutstyr er 
også viktig – du kjører ikke motorsykkel 
i T-skjorte, sier Svendsen, som også han 
sterkt anbefaler motorsyklister å ta kurs 
for å øke egen kompetanse.
– Så må Statens vegvesen gjøre sitt for 
å gjøre veiene sikrere og bedre – få bort 
veifeller, og få på plass underkjørings-
vern der dette er naturlig. Alt dette er 
gode tiltak for å få ulykkestallene ned-
over igjen, men jeg understreker at her 
finnes det ingen «quick fix» - ting tar tid, 
slutter Jan Harry Svendsen i NAF.

Her jobbes det med å sikre spor etter en ulykke. 
Statens vegvesen har fokus på å kartlegge hva 
ulykkene skyldes – og hva som kan gjøres for å 
unngå dem. Foto: Statens vegvesen.

Antall dødsulykker på norske veier har økt kraftig 
i år. Så langt er det ikke lett å se noen opplagt 
forklaring på det.
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Ny rapport fra TØI med dårlig nytt for bilister:

Stadig flere må betale 
mer i bompenger  
Bompengekostnaden er blitt mer enn firedoblet på 14 år. Det skyldes 
ikke minst at flere bomstasjoner er etablert i de store byområdene. En ny 
rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er nedslående for norske 
bilister.  

Av Silje Bjørnstad

Takstene har økt, flere bomstasjoner og 
rushtidsavgift er blitt innført. Det viser 
dataene i den ferske TØI-rapporten som 
presenterer en oversikt over bompenge-
innkreving i Norge, basert på historikken 
om bomstasjoner, takster og takstregler 
for perioden 2005-2021.  
Økning av bomstasjoner 
– Hovedfunnet i rapporten er at kost-
naden til bompenger har økt betydelig 
etter innføringen av flere bomstasjoner. 
Dette som en konsekvens av gjennom-
føringen av mange nye veiprosjekter 
med bompengefinansiering, i tillegg til 
bypakkene i de store byene, sier Askill 
Harkjerr Halse, forskningsleder på fag-
området samfunnsøkonomiske analyser 
på TØI. 

 Rapporten tar hovedsakelig for seg 
utviklingen i de fire store byområdene 
Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-
Jæren i Rogaland. Det er der trafikk-
veksten er størst, og økningen av antall 
bomstasjoner gjør seg mest gjeldende.  
Ser man på landet totalt sett, har antall 
nye bomstasjoner økt også her. Den 
gjennomsnittlige taksten per bomsta-
sjon har imidlertid holdt seg mer eller 
mindre konstant. Dette skyldes delvis at 
innkrevingen har opphørt ved bomsta-
sjoner med høye takster, som en konse-
kvens av at prosjektene som midlene var 
øremerket for, er nedbetalt. En del av 
de nye bomstasjonene inngår i bomrin-
ger rundt mindre byer, hvor takstene er 
lavere sammenlignet med andre steder.  

De årlige bompengeinntektene i Norge 
økte fra rundt 3 milliarder kroner i 2005, 
til rundt 11 milliarder i 2018. Dette ut-
gjør 18-19 prosent av totale inntekter fra 
bilrelaterte skatter og avgifter. Beregnin-
ger viser at personer som kjører den ras-
keste veien til jobb med fossilt drivstoff, 
har fått mer enn en firedobling i sine 
utgifter til bompenger: fra 4,4 kroner i 
2005 til 19,8 kroner i 2019 i snitt.
Minst én må betale  
Nesten halvparten av husholdningen 
har minst én som må betale bompenger 
ved kjøring til og fra jobb, og for denne 
gruppen i befolkningen er utgiften til 
bompenger økt fra 28 til 44 prosent i 
2019. Forskningsleder Askill Harkjerr 
Halse påpeker at TØI ikke har tall på hva 

BLIR STADIG DYRERE: På 14 år er 
bompengekostnaden i Norge over 
firedoblet. Det kommer frem i en ny 
rapport fra Transportøkonomisk institutt
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folk faktisk betaler i bompenger, bare 
hva det koster å passere bomstasjonene.  
 – Basert på hvor folk bor og jobber, har 
vi beregnet hva folk betaler på reisen til 
jobb hvis de kjører bil og ikke har fritak 
for bompenger. For de fleste vil utgiften 
være overkommelig, men dersom en har 
lav inntekt og samtidig er nokså avhen-
gig av bil, vil det merkes.
 – Hva kan norske bilister forvente seg 
i fremtiden når det gjelder bompenge-
kostnader? 

– De nærmeste årene vil bompengene 
trolig fortsette å øke for å sikre inntek-
ter til de prosjektene som er påbegynt. 
Dersom en reduserer investeringene 
eller finansierer dem på andre måter, 
kan bompengene på sikt gå ned, sier 

Harkjerr Halse.  
 – I byområder er bompenger imidler-
tid også et virkemiddel for å begrense 
trafikken. Man ser nå på mulighetene 
for å erstatte bompenger med en annen 
form for veiprising, der en i større grad 
betaler basert på hvor langt en kjører. 
Det blir spennende å se hva som kom-
mer ut av dette. 
Fordeler for elbiler  
Bompenger har vært et viktig virkemid-
del for å regulere trafikken, men også 
for å skaffe til veie øremerket finansier-
ing til infrastrukturprosjekter. Frem til 
2018 var derimot elbilister fritatt, og 
kunne kjøre gratis gjennom bomringene. 
De siste fire årene er elbilfritaket blitt 
justert til delvis betaling. Praksisen med 

fritak var en viktig årsak til at mange 
pendlere valgte å kvitte seg med sine 
bensin- og dieselbiler, og heller satse på 
elbil. Det kan delvis forklare at andelen 
elbiler er høyere i byene, der det også 
er flere bomringer.  
Elbilfritaket fra bompenger som varte 
til 2018, samt de reduserte takstene for 
elbiler fra 2018 og fram til i dag, blir 
også sett på som viktige virkemidler for 
å nå den politiske målsetningen om å 
elektrifisere bilparken.  

MANGE PÅ VEIENE: I dag må både elbilister og sjåfører med bensin- eller dieselbil betale bompengeavgift. 
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Fra parafinlampe til laserlys
Utviklingen av bilenes lysutstyr har vært rivende. Fra helt enkelt med 
åpen flamme – til datastyrte og superavanserte lyskastere. 

De er bare der, og vi ofrer dem vanligvis 
ikke mange tankene. Men når vi går en 
ny høst og vinter i møte, kan det nok 
hende at det blir litt mer fokus. I alle 
fall om vi skal til fjells, eller kjøre andre 
steder hvor det er mørkt. 
Det er bilens hovedlykter vi snakker om. 
Selv om vi bor i det landet i verden med 
mest veibelysning – og det med god 
margin – bor vi også i en del av verden 
med mye mørke i deler av året. 
Tilbake til billyktene. Her, som på 
mange andre områder, har utviklingen 
vært rivende. 
Da de første automobilene dukket opp 
på 1800-tallet, hadde de ikke lys eller 
lykter i det hele tatt. 
Mot slutten av århundret kom de første 
billyktene. Det var primitive lamper som 
brant olje eller acetylen. Det var en gan-
ske tidkrevende øvelse å «skru» på lyset 
den gangen. Ikke lyste de særlig godt 
heller. 
I 1912 ble en elektrisk lyspære satt inn 
som erstatning for en åpen flamme. En 

polert reflektor ble også satt inn i lam-
pen for å lede lyset framover. Cadillac 
Model 30 og legendariske Rolls-Royce 
Silver Ghost, var blant de første bilene 
med elektriske lykter som standard. 
Disse krevde at bilen hadde en like-
strømsdynamo.
Først utover på 1920-tallet ble de elek-
triske billyktene vanlige, men de var ikke 
spesielt gode. I alle fall ikke sett med 
dagens øyne. Lyktene var ikke vanntet-
te, slik at vann kom inn og reflektorene 
rustet. Dermed ble et svakt lys enda 
svakere.
Blendet møtende trafikk
Likevel blendet de møtende trafikk. På 
de første nær- og fjernlysene vippet 
man ganske enkelt lysene ned, gjerne 
med spak inne i bilen. Lampene var da 
hengslet. 
Utover på 30-tallet kom det mønster i 
lykteglassene som et forsøk på å spre 
og styre lysbildet dit man primært 
ønsket. På 40-tallet dukket de elektriske 
blinklysene opp, og hovedlampene ble 

nå en integrert del av bilens design og 
felt inni bilens front. Lyktene ble også 
etter hvert hermetisk lukket og proble-
met med vanninntrenging avtok. 
Halogenpærer
På 50-tallet utviklet franske Cibie lykte-
glass som ga et asymmetrisk lysbilde. 
For å ikke blende møtende trafikk, ledet 
disse lampene hovedmengden av lyset 
over mot passasjersiden av bilen. Siden 
1957 har dette vært inkludert i alle eu-
ropeiske forskrifter for masseproduserte 
biler. 
Nå kom også standardisering av front-
lykter i større og større grad, ettersom 
masseproduksjon av biler skjøt fart. For-
delen var at prisene ble holdt nede ved 
at underleverandørene ikke behøvde å 
produsere en mengde ulike lykter. 
I 1962 kom en annen viktig nyvinning. 
Nemlig halogen-pærene. Lyseffektivi-
teten økte med over 100 prosent mot 
tidligere tider. Levetiden til de gassfylte 
pærene doblet seg også. Fra midt på 
70-tallet og utover ble halogen-lamper 

Av Benny Christensen

Cadillac Model 30 går for å være verdens første bil 
med elektriske lys.

Vi i Norge og Norden har mange mørke måneder i løpet av året og 
gode lys på bilen er dermed ekstra viktig.
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Fra parafinlampe til laserlys

med H4-pærer standard på svært 
mange biler. 
De runde sju-toms lykteinnsatsene ble 
en periode brukt av veldig mange. 
Enten man hadde Honda Civic, Opel 
Kadett, Volvo 240 eller VW Golf, var 
lampen lik.  En del bilmodeller valgte 
likevel å kjøre egne varianter, særlig de 
franske med Peugeot og Citroën i spis-
sen, men også en del japanske produ-
senter gjorde det samme. 
På 80- og 90-tallet ble frontlyktene en 
stadig viktigere del av bilens design og 
identitet. I 1993 brukte Opel Omega, 
som første masseproduserte bil, lykter 
med plastlinse av polykarbonat. Foruten 
bedre lys, sparte man én kilo vekt på 
hver lampe. 
Farvel til glødepæren
Rundt årtusenskiftet dukket det opp en 
ny og stor innovasjon. Nemlig xenon-lys. 
Xenonpærene er i utgangspunktet tre 
ganger sterkere enn en halogenpære 
og har en helt annen lysteknikk. Der 
en halogenpære har glødetråder, har 

xenonpærene (veldig enkelt forklart) et 
slags «gnistoverslag» i en spesiell gass 
mellom to elektroder. Dette gir et hvi-
tere lys, som er mer likt dagslyset. 
Da LED-lampene dukket opp noen år 
senere, ga dette fabrikantene helt andre 
muligheter for å designe lys og lys-sig-
naturer for sine bilmerker. Lexus LS600 
og Audi A8 var tidlig ute her. Fordelen 
med LED er at de er veldig energieffek-
tive, har god lysstyrke, er kompakte, har 
svært god holdbarhet og er lite følsom-
me for støt og vibrasjoner. 
Bokstavene i forkortelsen kommer 
fra engelsk og står for Light Emitting 
Diode, en diode som utstråler lys når 
den tilføres strøm. Dette skjer i en pro-
sess som kalles elektroluminisens, der 
den elektriske strømmen føres gjennom 
et halvledermateriale i dioden. Selve 
materialet i halvlederen bestemmer 
også fargen på lyset. 
Laserlys blir det neste
Ikke bare er billysene blitt betydelig 
bedre de siste årene. Det er blitt enklere 

å bruke dem også. Auto-funksjonen på 
lysbryteren sørger for at du har riktig lys 
til riktig tid. Kjørelys i dagslys, og nærlys 
og baklys som slår seg på når det blir 
mørkere. I tillegg har svært mange biler 
nå automatiske fjernlys som kommer på 
og dimmer av seg selv, alt etter behov. 
Men det stopper ikke der. LED Matrix 
leser via et kamera i frontruten trafikk-
bildet, og tenner og slukker ulike dioder 
i lyktene slik at lysbildet tilpasser seg 
omgivelsene der og da. Om man møter 
en bil, vil Matrix-lysene lyse rundt bilen, 
men ikke på den. 
Laserlys har allerede vært montert på 
noen biler, som for eksempel BMW i8. 
Laserdioder har en rekkevidde på over 
500 meter og skal gi et fantastisk lys. 
Ulempen er voldsomme kostnader for 
disse lampene, men det er all grunn til å 
tro at dette vil bli billigere 
Det har med andre ord skjedd svært 
mye også med billysene de sist 100 
årene. Utviklingen vil garantert også 
fortsette å gå sin gang. 

Sportsbilen BMW i8 var først i verden med laserlys. Høy pris er en grunnene til at 
produsentene kvier seg for å komme med dette. 
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Mindre båttrafikk – flere drukningsulykker 
Sommeren til sjøs:  

Til tross for dårlig ferievær og færre båter på vannet, viser statistikken 
flere dødstall på sjøen i år sammenlignet fjoråret.

Etter to somre med økning i båttrafik-
ken på grunn av pandemien, er det i år 
blitt rapportert om langt færre båter 
på sjøen. Men selv om det er registrert 
mindre bruk av fritidsbåt enn de to fore-
gående årene, har antallet drukningsu-
lykker fra fritidsbåt mer enn doblet seg. 
– Sommeren startet rolig med få ulykker 
i juni, men både i juli og august har vi 
dessverre opplevd mange druknings-
dødsfall, sier Tanja Krangnes, fagleder 
for drukningsforebygging i Rednings-
selskapet.  
Fra juni til august druknet 17 personer 
i forbindelse med bruk av fritidsbåt, 
mot åtte i både 2020 og 2021. Totalt 40 
mennesker mistet livet i drukningsulyk-
ker i sommer.  
65 prosent av drukningsulykkene fra 
fritidsbåt skjedde på sjøen, mens resten 
er fordelt mellom innsjø og elv. Tre av 

ulykkene skjedde fra henholdsvis kano, 
kajakk og raftingflåte.  
– Uansett om drukningsulykkene skjer 
fra båt, under bading eller etter fall fra 
land, er voksne menn kraftig overrepre-
sentert i statistikken. Fra båt er mer enn 
90 prosent menn, sier Tanja Krangnes i 
Redningsselskapet.  
Redningsvest redder liv! 
Per 7. september er det registrert 
flere dødsulykker knyttet til fritidsbåt 
i 2022 enn tilfellet var for hele 2021. 
Manglende bruk av redningsvest og 
fall fra brygge, ofte i kombinasjon med 
promille, er de vanligste årsakene til 
dødsulykker med fritidsbåt. Av de be-
kreftede dødsulykkene, var fire påvirket 
av alkohol, mens ni var det ikke. Det er 
foreløpig for tidlig å vite antall ulykker 
der alkohol- eller ruspåvirkning har vært 
en medvirkende årsak til dødsfallet. En 

slik registrering tar 3-4 måneder, og 
det kan derfor også komme endringer i 
tallene. 
– Dessverre har vi passert 30 dødsulyk-
ker i forbindelse med bruk av fritidsbåt 
– dette til tross for at sommeren har 
vært preget av mye dårlig vær, høye 
drivstoffpriser og mindre trafikk, sier 
Marit Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i 
Sjøfartsdirektoratet.   
Sammenlignet med fjoråret har snittal-
deren for de omkomne gått ned fra 60+ 
til 50+. Flere av dødsulykkene er fall 
mellom båt og brygge.  
 – Av statistikken leser vi at det er flere 
yngre som har mistet livet enn tidligere. 
Det er en dyster statistikk. Resten er 
ennå ukjent, utdyper Nilsen.  
Ifølge statistikken fra Sjøfartsdirekto-
ratet vet man at halvparten av de 30 
omkomne ikke brukte vest.   

MINDRE AKTIVITET PÅ SJØEN: Høye drivstoffpriser og utenlandsferie 
får skylda for at det har vært færre båter til sjøs denne sommeren. 
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Mindre båttrafikk – flere drukningsulykker 

– Vi vil igjen understreke viktigheten av 
å bruk av vest – det redder liv!
Forebyggende tiltak  
I løpet av sommersesongen kontrolleres 
særlig fart, promille og bruk av red-
ningsvest av politiet. Politiinspektør Ole 
Petter Parnemann, ansvarlig for Politiets 
sjøtjeneste i Politidirektoratet, påpeker 
at det er ulike, lokale rutiner for hvor 
ofte politiet utføres kontroller til sjøs, og 
ikke minst hvor i landet det skjer.   
 – Vi ser tydelig at det rapporteres om 
flere tilfeller av lovbrudd i politidistrikt 
som er aktive på sjøen og gjennomfø-
rer overvåking og kontroll oftere, sier 
Parnemann. 
– Dette innebærer ikke nødvendigvis at 
det i distrikter som har høye tall på over-
tredelser har mer uønsket adferd, men 
viser heller at det er store mørketall der 
ute, og viser tydelig behovet for aktiv 

og målrettet politiinnsats i de aller fleste 
distrikter også på dette området.   
Politiet har ikke tilsvarende registre-
ringssystem for båtulykker som med 
bilulykker, men det opplyses at det i 
årets første åtte måneder ble utført  
10 700 kontrollerte båtførere. Dette har 
resultert i 165 anmeldte båtførere for 
ruspåvirkning.
– Antall promillesaker ligger i år omtrent 
på samme nivå som tidligere år, et sted 
mellom 150 og 200 saker årlig.
Ifølge Parnemann er imidlertid politiets 
generelle inntrykk at stadig flere tenker 
på sikkerheten når de befinner seg på 
eller ved sjøen, og at de aller fleste 
oppfører seg godt.   
– Det synes å foreligge en positiv hold-
ningsendring hos folk flest, der flere er 
blitt flinkere til å bruke redningsvest og 
ellers innrette seg på en sikker og trygg 

måte. Vi mener også å se økt bruk av 
lanterne ved mørkekjøring, samt at det 
stort sett kjøres med hastighet tilpasset 
de stedlige forhold og lokale bestem-
melser, sier han.  
– Vi er opptatt av at politidistriktene har 
en lokal, aktiv og synlig polititjeneste til 
sjøs. Vi er ikke ute etter nødvendigvis å 
ta flest mulig for ulike lovovertredelser, 
men vet at vår tilstedeværelse og synlig-
het har en god, forebyggende effekt 
som også blir satt pris på av det store 
publikum til sjøs, avslutter politiinspek-
tør Ole Petter Parnemann.  

MANGE FRITIDSBÅTULYKKER: Til tross for mindre bruk 
av fritidsbåt på sjøen enn de to siste somrene, har antallet 
drukningsulykker fra fritidsbåt mer enn doblet seg.

KONTROLLER: Til sammen 10.700 kontroller er blitt gjennomført 
i løpet av årets første måneder. Kontrollene har resultert i 165 
anmeldte båtførere for ruspåvirket kjøring.
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Nesten 1 av 4 nordmenn i aldersgruppen 16 – 35 år mener at en bilfører 
kjører like bra påvirket som uten påvirkning av hasj / cannabis. Og sju 
prosent tror sågar at man kjører bedre. Det viser en undersøkelse som 
MA – Rusfri Trafikk har gjort i samarbeid med Ipsos.

Dette er første gangen en undersøkelse 
om yngre nordmenns holdninger til can-
nabis og trafikk er blitt gjort. Den er et 
samarbeid mellom MA – Rusfri Trafikk 
og vår søsterorganisasjon i Sverige, 
MHF, og ble gjennomført samtidig i 
begge land tidligere i år. Undersøkelsen 
inngår i samarbeidsprosjektet «Trender 
cannabis og trafikk» og er finansiert av 
SAFF (Stiftelsen Ansvar For Framtiden). 
Det var 500 personer i aldersgruppen 16 
– 35 år som deltok i hvert land gjennom 
å svare via web-link på et elektronisk 
spørreskjema. 
– Vi har gjort denne undersøkelsen for å 
få kunnskap om nordmenns og sven-
skers holdninger og oppfatninger rundt 
cannabis i trafikken. Så vidt jeg vet har 
det aldri tidligere vært gjort tilsvarende, 
hverken her til lands eller i Sverige, sier 
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, gene-
ralsekretær i MA – Rusfri Trafikk.

Undersøkelsen viser blant annet at 23 
prosent av nordmenn tror du er en like 
god sjåfør enten du har røyket cannabis 
eller ikke. Hele 18 prosent svarer at de 
selv har kjørt bil etter å ha røyket can-
nabis, og en av fire har sittet på med en 
som nylig har røyket. 
På spørsmål om hvor lenge etter røyking 
av en «joint» man bør vente før det er 
trygt å kjøre, spriker svarene i alle retnin-
ger. 21 prosent av nordmennene, og 32 
prosent av svenskene,  innrømmer at de 
ikke vet.
Sprikende svar
Et annet spørsmål lyder som følger: Tror 
du at en fører som for øyeblikket er på-
virket av cannabis er verre, den samme 
eller bedre bak rattet sammenlignet 
med noen som har drukket alkohol?
Her spriker også svarene veldig. «Verre» 
svarer 25 prosent, «Den samme» svarer 

35 prosent, «Bedre» svarer 30 prosent, 
mens 10 prosent ikke vet hva de skal 
svare.
– Kunnskap er viktig
– De sprikende svarene tyder på at 
kunnskapene om cannabis og bilkjøring 
er mangelfulle, sier Kristoffersen. Det er 
viktig at befolkningen får samme kunn-
skap om cannabis og andre narkotiske 
stoffer som det vi lærer om hvordan 
alkohol påvirker kjøreevnen.
Hun fremholder at her har blant annet 
både MA – Rusfri Trafikk, myndigheter, 
skoler og kjøreskoler en viktig oppgave 
fremover, og legger til at denne under-
søkelsen er en start. Planen er å gjenta 
den hvert annet eller hvert tredje år 
for å kunne måle holdningsendringer i 
denne aldersgruppen. Dette er svært 
viktig også med tanke på at disse skal 
ferdes i trafikken i mange år fremover.

Av Nils Gyland
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Oppsiktsvekkende svar i holdningsundersøkelse:

– En som har røyket 
hasj er en like god 
eller bedre bilfører 
enn en som er edru
Dagens forskning er dessverre utydelig 
på feltet. Det finnes lite dokumentasjon 
på nøyaktig hvor farlig cannabisbruk i 
trafikken er, samtidig som det er vanske-
lig å sammenligne virkningen av THC 
(virkestoffet i cannabis) opp mot alkohol. 
Det vi vet, er imidlertid at andelen ulyk-
ker med cannabis som medvirkende 
faktor, øker (Oslo Universitetssykehus).
Mange studier viser at cannabis svekker 
mentale ferdigheter. Det kan blant annet 
føre til dårligere evne til planlegging, re-
dusert oppmerksomhet, hukommelse og 
impulskontroll, samt evnen til å reagere 
når noe uventet skjer. Med andre ord: 
viktige funksjoner i trafikken.  
Erfaringer fra andre land
Cannabis har blitt legalisert i en rekke 
land og delstater i verden, blant annet i 
Canada, som legaliserte i 2018.
MA – Rusfri Trafikk og MHF laget i 2021 

forstudien «Cannabis og trafikk – ek-
semplet Canada». I denne refererer vi 
til undersøkelser som ble gjort i landet 
både før og etter at cannabis ble lovlig 
for privat bruk. De viser at etter legali-
seringen, økte oppfatningen blant unge 
bilførere om at stoffet ikke er særlig 
farlig i trafikken.
I USA har blant andre Colorado legali-
sert cannabis. Det skjedde så tidlig som 
i 2014. Her viser statistiske data at antall 
bilførere som stoppes av politiet med 
marijuana i kroppen har mer enn fordo-
blet seg mellom 2014 og 2020. Antallet 
cannabispåvirkede, omkomne bilførere 
økte fra 55 drepte i 2013 til 131 i 2020. 
Totalt omkommer rundt 600 personer i 
trafikken i Colorado hvert år.
– Overalt der cannabis er blitt legalisert 
ser vi en økning i antall cannabisrelaterte 
trafikkulykker, sier Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen. – Her hjemme diskuteres 

de samfunnsmessige konsekvensene 
av legalisering av narkotiske stoffer i 
flere retninger, men konsekvensene for 
trafikksikkerheten blir utelatt. Norge 
har forpliktet seg til Nullvisjonen og 
rusandelen i de alvorlige ulykkene går 
ikke ned. Det er på høy tid at også dette 
temaet tas inn i ordskiftet og i forsknin-
gen.
I månedsskiftet august/september pre-
senterte Elisabeth Fjellvang Kristoffersen 
og trafikksikkerhetssjef i MHF, Lars Olov 
Sjöström, spørreundersøkelsen på den 
internasjonale konferansen ICADTS 
(International Council of Alcohol, Drugs 
and Traffic Safety) og på trafikksikker-
hetskonferansen på Tyløsand i Halmstad. 
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MA-SOMMEREN 2022 MA-SOMMEREN 2022

Sjø, bading og godt vær er nøkkelord når sommeren står for tur. Da folk 
pakket bilene sine og kjørte sørover, gjorde vi det samme.

Etter måneder med planlegging var det 
i juni endelig tid for å sette i gang vår 
aller første sommerturné. Et prosjekt 
vi håper skal bli en tradisjon. Gjennom 
seks uker har vi reist land og strand 
rundt til ulike byer og torg. Vi har pratet 
med forbipasserende, informert om 
arbeidet vi gjør, og vervet støttemed-
lemmer. I tillegg har det vært aktiviteter 
og giveaways til både store og små. Folk 
har fått prøve promillebriller og hinder-
løype, ringspill og quiz. Det ble også 
delt ut godteri, og vi fristet med gratis 
powerbank til de som signerte medlem-
skap.
29. juni startet ferden fra Oslo for våre 
sommeransatte, Lars Fredrik og Em-
manuel. Første stopp var Sandvika og 

Drammen. Deretter gikk turen innom 
flere sørlandsbyer, deriblant Sandefjord, 
Kragerø og Kristiansand. Avslutningsvis 
forflyttet de seg opp Vestlandet med 
Stavanger som største by. Det hele 
endte på Etnemarknaden i begynnelsen 
av august.
Selv satt de to guttene igjen med en po-
sitiv opplevelse etter halvannen måned 
på veien.
– Vi har pratet med mange hyggelige 
mennesker, og det har vært givende å 
få bidra i kampen mot ruskjøring, sier 
Emmanuel.
De to guttene kjente ikke hverandre på 
forhånd, men fant raskt tonen og ble et 
godt team på veien. De er begge enige 

om at dette var langt bedre enn å sitte 
på et kontor hele sommeren.
– Det er selvfølgelig mye jobb, men 
samtidig fikk vi vært ute og sett mye av 
Norge. Det morsomste har vært å se 
folk surre rundt med promillebriller. Det 
er tydelig at folk får seg en vekker når 
de opplever hvordan balanse og koor-
dinasjon forsvinner i møtet med alkohol, 
fortsetter Lars Fredrik.
Underveis på turen fikk vi god hjelp 
fra våre lokalavdelinger. I Sandefjord, 
Stavern og på Etne ble Lars Fredrik og 
Emmanuel forsterket av lokale krefter. 
På sistnevnte sted hadde vi i tillegg med 
oss en bil med alkolås, som publikum 
kunne teste. Der var mange overrasket 

Politiet kom innom standen i flere byer og viste sin støtte. Her fra Sandvika.
Lars Fredrik (t.v) og Emmanuel (t.h) arran-
gerte aktiviteter og lot forbipasserende 
prøve promillebriller.

En rusfri og glad sommer på tur
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MA-SOMMEREN 2022

Hvilepuls
Et av våre viktigste prosjekter denne 
sommeren har vært i samarbeid med 
Hvilepuls, en mediekanal med dekning 
som omfatter mer enn 60 prosent av alle 
legekontorer i Norge. Der har vi utarbei-
det en kampanjefilm om trafikkfarlige 
legemidler. Filmen vises på TV-skjermen 
som henger på svært mange ventevæ-
relser.
I tillegg til alkohol og tunge narkotiske 
stoffer, finnes det også alminnelige 
medikamenter som kan føre til straff ved 
kombinasjon med bilkjøring. Dette er 
medisiner som påvirker sentralnervesys-
temet,  og dermed våre ferdigheter som 
bilførere. Tas det for mye av disse eller 
sammen med alkohol, kan de forsterke 
hverandres virkning og skape svært far-
lige situasjoner. 
Hvert år får om lag en halv million nord-
menn resept på slike medisiner. Det er 
derfor viktig for oss å møte utfordringen 
der de skrives ut, nemlig hos legen. 

Denne formen for ruskjøring skiller seg 
fra førere som har inntatt alkohol eller 
andre ulovlige stoffer. De som kjører 
med trafikkfarlige legemidler, er ofte 
ikke klar over hvilken risiko de kan 
utgjøre. Dette stiller dermed større krav 
til opplysning fra trafikksikkerhetsaktører 
som oss.
Kampanjen har gått siden juli og vil fort-
sette ut september. Skal du innom legen 
i nærmeste fremtid, så hold et ekstra 
øye med TV-skjermen mens du venter.

Arendalsuka
August betyr Arendalsuka,  der alt som 
kan krype og gå av politikere, medie-
folk, samfunnstopper, organisasjoner og 
lokale innbyggere er å finne i Arendals 
gater, torg, restauranter og båter. Sist 
MA – Rusfri Trafikk deltok var i 2019, 
men i år lå alt til rette for ny giv. 
Rustet med roll-ups og brosjyrer stod vi 
på stand, pratet med forbipasserende, 
lyttet til interessante foredrag og knyttet 
nye bekjentskap. 
Vi benyttet Actis sitt telt, og stod 
sammen med flere andre organisasjoner 
som også er engasjerte på rusfeltet.
Dagene bød på gode samtaler med 
både voksne og barn. Vi fortalte om 
arbeidet vi gjør, og hvorfor det er viktig 

at alle engasjerer seg i kampen for en 
rusfri trafikk. 
Alt i alt ble det givende dager på Sør-
landet. Den dystre realiteten med svært 
mange trafikkdrepte i år var bakteppe 
for mange samtaler og naturligvis tema 
i debattene. I Samferdselsteltet lyt-
tet vi blant annet til panelsamtaler om 
hvordan visjonen om null trafikkdrepte 
i 2050 kan nås og hvordan veiarbeidet 
bør prioriteres fremover.
Arendalsuka er alltid et interessant 
sted å være, der alle deler av samfun-
net er representert. Årets uke har gitt 
oss nye bekjentskaper og ny kunnskap, 
men viktigst av alt – ekstra motivasjon 
til å brette opp ermene for vårt viktige 
arbeid fremover.

På Etnemarknaden hadde vi med oss 
en bil med alkolås

På Arendalsuka benyttet vi Actis sitt 
telt, sammen med andre på rusfeltet.

I samferdselsteltet hørte vi på flere 
interessante panelsamtaler om trafikk-
sikkerhet.

over hvor enkel, men effektiv denne 
innretningen kan være.
Gjennom disse ukene har forbipasseren-
de også deltatt i vår sommerkonkurran-
se. Der kunne de som ønsket, ta en quiz 
på 10 spørsmål om oss og trafikksikker-
het. Uavhengig av hvor mange riktige 
man fikk, var man med i trekningen av 
en valgfri opplevelsesgave.
Alt i alt har vi lykkes med å vise oss frem, 
spre vårt budskap, og øke følgerskaren 
både på medlemmer og sosiale medier. 
Nå er det bare å begynne planleggin-
gen av neste års turné.

En rusfri og glad sommer på tur
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STOPPER RUST

MILJØVENNLIG 
ANTIRUSTBEHANDLING

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

Fluid Film-pakken med 
proff  trykkbegerpistol TB301

2695,-

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

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

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

Fluid Film spray
Multispray som 
erstatter over 35 
produkter!

139,-

4656 HAMRESANDEN  –  Tlf. 481 68 200 

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand,

sandvolleyballbane. Alkoholfritt.
Rom med fin utsikt, god mat.

Kort avstand til kjende turistmål
i området, som Vestkapp,

Briksdalsbreen, Geiranger.

For informasjon/påmelding:
Tlf: 57 87 49 90

post@innvikfjordhotell.no,
www.innvikfjordhotell.no

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

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

 Fylkeshuset, 6404
MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Skoleveien 12-14
9407 HARSTAD
Tlf. 77 00 05 80

www.hoklandmarina.no

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Sjøveien 101
8370 LEKNES

Tlf. 76 05 41 00
www.lofotentreprenor.no

Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00 - www.tryggvei.no

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Lundevågveien 3 C, 4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32 - www.tratec.no

Bilbransjens
Opplæringskontor AS

Midtunheia 22, 5224 NESTTUN
Tlf. 905 39 593

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

Sigdal Motorsenter
Halstenrud Gokart & ATV-utleie

Eidal, 3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 25 63 / 900 75 608

Sommer- og vinteraktivitet.

Strandavegen 15, 6905 FLORØ
Tlf. 57 75 70 00 - www.fjord1.no

MA 4-2021.pmd 17.08.2021, 11:242

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.

DET FINNES 
INGEN KOPIER!

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  

Fluid Film-pakke med proff 
trykkbegerpistol TB301

2695,-

Miljøvennlig
 
Løsemiddelfri

Fryser ikke

Lang levetid

Kryper opp til 15 cm

Trekker ikke til seg skitt
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Endelig – et fysisk landsmøte!
Etter flere år med 
pandemi var det igjen 
tid for fysisk landsmøte 
i juni i år. Byen var 
satt til Sandefjord, og 
stedet var Scandic Park 
hotell.

Landsmøtet ble innledet med overrek-
kelse av landsmøteflagget fra forrige 
arrangør, avdeling Trysil, til avdeling 
Sandefjord, etterfulgt av velkomsttale 
fra ordføreren.
Det oppstod ikke store uenigheter på 
årets samling. Blant de viktigste sakene 
var redusert promillegrense til sjøs, alko-
lås for promilledømte og større fokus på 
prosjektarbeid i fremtiden. 
Men som seg hør og bør, så åpnet det 
også i år opp for visse diskusjoner. Det 
gikk i hovedsak på endringer i vedtek-
ter, strategiplan og sammensetning av 
styret.
Kjell Einar Årsland takket for seg etter 
fire vellykkede år som styreleder, og 
ønsket Marianne Mittet Solbraa velkom-
men som ny leder. Sammen med nest-
leder Anette T. Jensen og generalse-
kretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, 
betyr det at vi for første gang i vår snart 
100 år lange historie, har kvinnelig leder, 
nestleder, og generalsekretær. Det skal 
vi være stolte av.
Det ble også vedtatt hvilke offentlige 
uttalelser organisasjonen skulle komme 
med i etterkant av landsmøtet. Disse 
skulle handle om mer forskning på can-
nabis og bilkjøring, i tillegg til etterspør-
sel etter konkrete tiltak fra regjeringen 
for hvordan vi kan redusere antall rus-
relaterte ulykker. Begge ble enstemmig 
vedtatt, og skildrer noen av de viktigste 
arbeidsområdene til MA fremover. 
I tillegg til våre egne talere, fikk vi besøk 
av diverse eksterne. Blant dem var Inger 
Lise Hansen i Actis, Krister Haglund i 
vår svenske søsterorganisasjon MHF, 
Knut Smedsrud i utrykningspolitiet og 
fastlege Kaveh Rashidi. Rashidi hadde et 
lengre foredrag om fastlegens rolle i for-
bindelse med førerrett, rus og demens.
Under landsmøtet ble det også delt 
ut æresbevisninger. Årets avdeling for 
perioden 2020-2022 gikk til MA – Rusfri 

Trafikk Nordre Sunnmøre for deres initia-
tiv til fakkeltogmarkering mot ruskjøring. 
Det ble delt ut to trafikkplaketter. De 
gikk til Åge Sjøblom i MA – Vestfold for 
sitt mangeårige engasjement og virke 
i avdelingen og MA sentralt, samt til 
Mette Magnussen i Trygg Trafikk for 
godt samarbeid med MA – Rusfri Trafikk 
Vestfold. 
Dagene besto imidlertid av mer enn 
forhandlinger og faglige diskusjoner. 
Det ble også tid til både mingling og 
festmiddag, for ikke å snakke om en tur 

med et Dakota-fly fra andre verdenskrig. 
Der fikk vi se store deler av Vestfold fra 
luften, i den 30 minutters flyvningen.
Avslutningsvis ble det vedtatt at neste 
landsmøte i 2024 holdes av MA – Rusfri 
Trafikk Nordmøre og Romsdal i Åndals-
nes. Gratulerer til dere!

Alle var samlet i Sandefjord for årets landsmøte.

Fastlege Kaveh Rashidi holdt et interes-
sant foredrag om fastlegens rolle og 
førerrett.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen og økonomisjef Ole 
Veimodet etter en vellykket Dakota-tur.

Mange gode diskusjoner på årets møte.

Kjell Einar Årsland takket for seg etter 
fire år som styreleder. Marianne Mittet 
Solbraa tar over i rollen.

Av Nils Gyland
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Bilene blir smartere – helt av seg selv

Elbilene startet det. Her skjer det en rivende utvikling akkurat nå.
Av Knut Skogstad

Har du en smarttelefon, vet du også 
at den må oppdateres av og til. Det 
samme gjelder PC-er, nettbrett og 
mange andre elektroniske duppedit-
ter. Nå gjelder det også biler – og den 
utviklingen har kommet raskt.
Samtidig er det ikke overraskende. 
Nye biler blir mer og mer som rullende 
datamaskiner. Ja, de har fortsatt ratt 
og pedaler, karosseri og fire hjul. Men 
stadig flere av bilenes funksjoner styres 
via integrerte datamaskiner. Da er det 
heller ikke rart at mye kan oppdateres 
og endres underveis.
For det meste til fordel for bileierne. 
Men dette har også skapt utfordringer 
mange kanskje ikke så for seg i utgangs-
punktet.
Brooms bilekspert Benny Christensen 

startet som bilmekaniker på 1980-tal-
let. Den gangen ville dagens situasjon 
hørtes ut som reneste science fiction.
Kan endre på mye
– Ja, det var nok ikke mange på bilme-
kanikerlinja på Yrkesskolen på Lilleham-
mer som trodde at datamaskiner skulle 
bli en viktig del av bilene – langt mindre 
at denne teknologien faktisk kunne 
endre både utstyr, funksjonalitet og 
hvordan bilene oppfører seg, i etterkant. 
Men slik er det altså blitt. Og det har 
forandret mye, sier Benny.
– Men hvorfor er dette viktig?

– Trådløse oppdateringer, det som på 
engelsk kalles Over The Air (OTA), kan 
i praksis endre veldig mye på bilen din, 
etter at du har fått den. Før var bilen i 
all hovedsak "ferdig" den dagen den 

rullet ut av fabrikken. Nå kan den for 
eksempel få økt rekkevidde etter en tid, 
den kan lade raskere, den kan få nye 
funksjoner og nytt utstyr - og det kan 
gjøres forbedringer på ting som enten 
produsenten eller kundene ikke synes 
fungerer godt nok. Kort fortalt: Bilene 
blir smartere. I starten måtte du gjerne 
levere den inn på et verksted for å få 
dette gjort. Nå er det i mange tilfeller 
nok at den er koblet til nettet, så kan 
oppdateringene gjøres for eksempel på 
natten, forteller Benny.
Tesla var tidlig ute
– Ingen skumle bivirkninger?

– Joda, vi må huske at dette er relativt 
nytt. Vi har sett eksempler der opp-
dateringene har gjort vondt verre. Ett 
eksempel er elbilen MG ZS, der en 

Volvo er blant dem som nå har tatt i bruk 
trådløs oppdatering av bilene sine. Det 
startet med elbilene C40 og XC40.
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Bilene blir smartere – helt av seg selv

oppdatering av softwaren gjorde at 
bilens rekkevidde plutselig ble mye 
kortere. Det var heller ikke bare å gå 
tilbake til forrige versjon av systemet. 
Da ble det mange frustrerte kunder - og 
mange utviklere som nok jobbet døgnet 
rundt med å løse problemet. Det vil nok 
alltid være bugs forbundet med ting 
som dette. Flere elbilprodusenter har 
slitt med software-problemer. I hoved-
sak skyldes nok dette at man har vært 
i overkant kjappe med å rulle ut nye 
løsninger, forteller Benny.
Det er neppe overraskende at Tesla har 
vært tidlig ute på dette området. De så 
muligheter før noen andre, og nøt også 
godt av at de tenkte annerledes enn 
mange i den tradisjonelle bilbransjen. 
Elon Musk hyret inn mange dyktige 
medarbeidere fra Silicon Valley – og 

utfordret dem til å finne nye løsninger.
Samler inn data
Plutselig virket mye av det de tradisjo-
nelle bilprodusentene drev med som 
ganske gammeldags i forhold. I starten 
tok mange av dem knapt Tesla på alvor. 
Men etter hvert ble de tvunget til å 
komme etter.
Nå er det trådløse oppdateringer som 
gjelder, også på biler fra merker som 
Volkswagen, Skoda, Volvo og Ford. Og 
det blir garantert ikke mindre av dette i 
årene som kommer.
– En faktor i dette, er at bilprodusen-
tene nå samler inn store mengder data 
fra bilene sine. På den måten finner 
man ut hvordan de brukes – og virker. 
For eksempel måler man hvordan elbil-
batteriene takler bruk, lading og klima. I 

flere tilfeller har dette gjort at man etter 
en tid har kunnet frigjøre større deler 
av batteriet til bruk, såkalt netto bat-
teristørrelse. Dette har vi sett på flere 
elbiler allerede. På andre har man gjort 
endringer og forbedringer i softwaren, 
som har gjort drivlinjene mer effektive 
og dermed gitt mer rekkevidde. Det 
siste nå er at bilene får utstyr som må 
«låses opp» før man kan bruke det. Ty-
pisk at dette er installert når man kjøper 
bilen, men at man må betale ekstra for å 
kunne bruke det, avslutter Benny.

Gjennom oppdateringer kan man endre på 
mye i bilene, etter at de har forlatt fabrik-
ken. 

Elbilen MG ZS opplevde å få langt dårligere 
rekkevidde etter en software-oppgradering. 
Det viser at det absolutt kan være fallgruver 
på dette området.  
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Fra kjøreteknikk til holdninger og motivasjon

For mange er det å ha tilgang til bil en viktig og nødvendig del av 
hverdagen. Dette betyr også at de fleste av oss har et forhold til 
“lappen”.  

Helt siden de første bilene kom har det 
vært en form for føreropplæring her til 
lands, men veien til førerkortet har na-
turligvis endret seg i løpet av årene. Det 
gjelder ikke minst kravene som stilles til 
opplæring. Samtidig har selve førerbevi-
set blitt mer moderne i sitt utseende. 
 – De første tiårene av bilens historie i 
Norge var det lite kjøreopplæring, men 
mellom 1910 og 1920 ble dette mer 
vanlig. Fra 1920-tallet kom det stadig 
flere sjåførskoler, men det var fortsatt 
vanlig at også bilforhandlere drev med 
kjøreopplæring, forteller Øyvind Årbo-
gen, Seniorrådgiver Opplæring i Norges 
Trafikkskoleforbund. 
Per Gunnar Veltun, sjefingeniør ved 
Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, 
forklarer at bilkjøring til å begynne med 
ble sett på som en teknisk oppgave, og 
det ble lagt stor vekt på at man kunne 
noe om det mekaniske. 

– Men samtidig ble det også lagt vekt 
på å ta hensyn til andre, for eksempel å 
unngå at man skremte hester og at man 
var ekstra forsiktig ved kjøring i mørket, 
utdyper han. 
Godkjent av politiet 
Det var under Motorvognloven i 1912 at 
det kom en alminnelig førerkortordning i 
Norge som stilte flere krav for å få kjøre 
bil. Nedre aldersgrense ble satt til 18 år, 
men for å drive offentlig passasjertrafikk 
måtte man minst være 21 år gammel. 
Lovens ikrafttreden ble satt til den 1. 
april 1913, og dermed hadde Norge fått 
sine første alminnelige bestemmelser for 
førerkort.  
For å kunne få førerkort måtte det 
fremlegges attest for gjennomført un-
dervisning hos en av politiets godkjente 
lærere, med opplysninger om undervis-
ningens lengde. Datidens trafikkskoler 
var ofte tilknyttet bilverksteder, og var 

lokalisert til større byer. Det var vanlig 
med én- og to-ukers kurs, og elevene 
kunne bo ved skolen i kurstiden.   
– Bestemmelsen om pliktig undervisning 
av godkjent lærer ble sløyfet i Motor-
vognloven 26. februar 1926. Øvingskjø-
ringen ble tilstrekkelig gjennom å kjøre 
med en som hadde førerkort, utdyper 
Øyvind Årbogen.  
6. juni 1930 fikk Motorvognloven et til-
legg som ga politiet adgang til å kreve 
sikkerhetsanordninger på øvingsvogn. 
Det ble også stilt visse faglige krav til 
ledsager under øvingskjøring på steder 
der kjøring kunne være farlig eller til 
særlig ulempe.  
Bilismen kom til Norge 
Fra 1950-tallet ble personbilen et vanlig 
syn i Norge. Bilismen endret både reise-
vaner, fritidsliv, varetransport og boset-
tingsmønstre.  

FØRERKORTETS HISTORIE

Mange unge drømmer om å "ta lappen" 
så snart de har fylt 18 år. Veien frem til 
førerkortet er blitt mye lengre enn, og i 
dag handler opplæringen mer om hold-
ninger enn kjøretekniske ferdigheter.

Av Silje Bjørnstad
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Fra kjøreteknikk til holdninger og motivasjon

Seniorrådgiveren for Opplæring i Nor-
ges Trafikkskoleforbund kan fortelle at i 
1920 kostet førerkortet 500 kroner som 
fast pris, men i 1936 skiftet man til time-
spris der én kjøretime kostet fem kroner. 
I 1954 hadde prisen økt til 15 kroner, en 
sum som ville tilsvare 244 kroner med 
dagens kroneverdi.  
Ikke før på slutten av 1950-tallet startet 
man med teoriundervisning og det som 
vi i dag kjenner som trafikkregler. Under-
visningen skjedde ofte hjemme hos dati-
dens trafikklærer, men var kun basert på 
frivillig oppmøte. I dag må du fullføre et 
trafikalt grunnkurs før du i det hele tatt 
kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre. 
 Flere obligatoriske kjøretimer 
I 1962 ble det opprettet en egen trafikk-
avdeling i Vegdirektoratet. På samme 
tidspunkt kom det forslag om innføring 
av en generell instruks for øvingskjøring 
gjeldende for hele landet. Det innebar 
krav til en hensiktsmessig utdanning av 
kjørelærere. I 1968 ble antallsregule-
ringen for trafikkskoler opphevet. Året 
etter kom “Instruks for kjøreskoler”, og 
den 29. april 1971 ble Lov om Statens 
Trafikklærerskole vedtatt av Stortinget. 

– Både føreropplæring og førerprøve 
kom i mer ordnede former på slutten 
av 1960-tallet. Den 15. september 1969 
kom den første Normalplan for kjøre-
skole med plan for teoriundervisning, 
samt plan for praktisk kjøreundervisning, 
forteller Per Gunnar Veltun i Statens 
vegvesen. 
Forslag til Normalplan for praktisk og 
teoretisk undervisning ble tatt i bruk 

fra 1. januar 1970. Opplæring i bruk 
av denne, samt registrering av opplæ-
ringskort, ble gitt over det ganske land. 
12. januar 1972 kom bestemmelser om 
undervisningsrom og utstyr. På dette 
tidspunktet ble det man den gang kalte 
for glattkjøring, mørkekjøring og teori-
kurs (teorikurset var ikke obligatorisk) re-
gulert inn i læreplanene som ble pålagt 
trafikkskolene gjennom Normalplanen 
for trafikkopplæring.
– Med den økende trafikken på 70-tal-
let kom nye behov og krav til sjåførers 
ferdigheter.  Blikk-teknikk og sosiale 
ferdigheter bak rattet ble viktig i opp-
læringen. Ansvarsbevissthet ble et nytt 
stikkord, forklarer Årbogen.  
Per Gunnar Veltun i Statens vegvesen 
legger til at det i 1989 ble innført obli-
gatorisk opplæring i landeveiskjøring. 
I 1994 og 1995 ble omfanget av obli-
gatorisk opplæring dramatisk redusert, 
mens den praktiske førerprøven ble 
utvidet. I tillegg ble alderskravet for å 
starte øvelseskjøring gradvis justert ned 
til 16 år for at det skulle bli enklere for 

Automatgir eller 
manuelt gir? 
I dag kan man velge om man vil 
kjøre opp med automatgir eller 
manuelt gir. Om du kjører opp med 
automatgir, får du en kode i fører-
kortet som begrenser retten til å 
kjøre annet enn biler med automat. 
Dersom du senere ønsker å utvide 
til manuelt gir, må du å ta oppkjørin-
gen på nytt.  
Kilde: Statens vegvesen 

FØRERKORTETS HISTORIE

Bilsakkyndig Erik Lysenstøen holder teoriprøve 
på bilsakkyndiges kontor i Tomtegata, Drammen. 
Bildet er fra slutten av 1970-tallet

Loven av 1912 henviser til 
den første «Lov om bruk av 
motorvogner». Den skapte 
en førerkortordning som ga 
føreren rett til å kjøre bestemte 
kjøretøytyper. Før dette 
skulle de ha en utsjekk på 
det enkelte kjøretøy. Politiet 
administrerte det hele, fra 1913 
med rundt 100 oppnevnte 
deltidsbilsakkyndige 
som kontrollanter. Disse 
ble i 1927 erstattet av 39 
heltidssakyndige, som 
etter noen år ble organisert 
under Vegdirektoratet, 
men politiet beholdt selve 
sertifikatutstedelsen til 1977.

FORTS. NESTE SIDE



24 MOTORFØREREN  |   4  |   2022

Weidemanns gate 8
3080 HOLMESTRAND 

Tlf. 33 05 42 00 
EIE eiendomsmegling

EIE eiendomsmegling
avd. Tønsberg

33 30 70 00 | tonsberg@eie.no

Børøyv 22 
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Tollbugata 1
3187 HORTEN 
Tlf. 33 03 07 50

Julius Grøtjorden Tur og Taxi  
Borgegrendvegen 272             

3630 RØDBERG     
Tlf. 900 20 725  

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO        
Tlf. 22 90 75 00 

Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Gamle Helgeroa Marina AS        
Nordgata 12, Brygga           

3295 HELGEROA    
Tlf. 33 18 84 14 

 Møre og Romsdal               
 fylkeskommune
 Samferdselsavd.       
 Fylkeshuset, 6404 MOLDE       
 Tlf. 71 28 00 00 

Dyrmyrgata 4     
3611 KONGSBERG   

Tlf. 926 30 300  

Hemsedalvegen 2883              
3560 HEMSEDAL    
Tlf. 31 40 88 88 

Bil og Mekaniske 
Vigra          

Kyrkjevegen 429  
6040 VIGRA       

Tlf. 70 18 36 35 

En stor takk
til alle våre
annonsører

Nulltoleranse for all  
rus langs våre veier

Oslo kommune 
Fri rettshjelp
oslo.kommune.no

Halden kommune 
halden.kommune.no

Notodden kommune 
notodden.kommune.no

Molde kommune 
molde.kommune.no

Bamle kommune
bamle.kommune.no

Våler kommune 
valer-of.kommune.no

Flesberg kommune 
flesberg.kommune.no

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

Utne  
Transport AS 
Statsmin Torps v 49 
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Ronny Tangeland 
Transport 

Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 928 99 105

www.sivingamundsen.no 

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. Fax. 64 83 62 61

Rua bygg & Takst 
Nordre Ruavei 7  

3614 KONGSBERG   
Tlf. 916 93 669  

www.ruabyggogtakst.no
Barstølveien 30  

4636 KRISTIANSAND S             
Tlf. 38 04 10 70 

NorthSea            
Terminal AS            
Tangenvegen 40   

3950 BREVIK      
Tlf. 35 57 37 50 

Steinkjer Bil AS 
Fjordgata 9      

7714 STEINKJER   
Tlf. 74 17 08 50 

Last ned Taxifix

Fjellheim            
Brønnboring AS        

Lausgardsvegen 40
2860 HOV         

Tlf. 61 12 23 26 

Refsland             
Transport AS           

Marknesvingen 9  
4052 RØYNEBERG   

Tlf. 918 30 961  

KC-Transport AS  
c/o: Karl Ludvik 

Åttevei 37       
8063 VÆRØY       
Tlf. 932 07 298  

Apex Fysioterapi 
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1 
9180 SKJERVØY    

Tlf. 918 03 315  

Bremsnes  
Bilverksted AS 

6530 AVERØY 
Tlf. 71 51 11 90

8370 LEKNES 
Tlf. 76 05 41 00

Jensen            
Transport AS             

Ajertangen 16    
3825 LUNDE       

Tlf. 35 94 73 74 

Per A. Øren 
Transport AS        
6993 HØYANGER    

Tlf. 57 71 45 00

Sørlandets       
Bilsenter A/S        

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S             

Tlf. 24 03 47 30 

Hurum               
Bilsenter AS              

Åsveien 14       
3475 SÆTRE       

Tlf. 45473090 / 95875033        

Byggmester                     
Øyvind              

Bakkevold AS  
Birkedalsveien 57

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41 

3044 DRAMMEN     
Tlf. 32 88 88 90 

Bø Bil og Karosseri AS          
Rotebergvegen 11 

3802 BØ I TELEMARK              
Tlf. 35 95 23 30 

Teglveien 16     
1400 SKI         

Tlf. 64 97 69 69 

Nils Ivar               
Braathen AS           

Horgenveien 37   
3300 HOKKSUND    

Tlf. 913 94 618  

F H pukk AS      
c/o Knut Haugsjå AS             

Sundsmoen        
3855 TREUNGEN    

Tlf. 481 31 025  

Bilteknikk        
Mysen AS             
Smedgata 32      
1850 MYSEN       

Tlf. 482 16 627  

Voss Olje        
Strandav. 62     
5700 VOSS        

Tlf. 56 51 34 50 

ungdom å øve privat. 
– Fra slutten av 1990-tallet var det et 
omfattende arbeid for å systematisere 
og modernisere føreropplæringen, som 
førte til innføring av nye læreplaner for 
16 førerkortklasser, gjeldende fra 1. 
januar 2005 med følgende hovedprinsip-
per for personbil Klasse B: 
• Trinnvis opplæring i fire trinn
• Moduler
• Kombinasjon av obligatoriske elemen-
ter som alle må gjennom, og ikke-obli-
gatorisk opplæring der omfanget blir 
individuelt tilpasset den enkeltes behov
• Omfattende privat øvingskjøring slik 
at den nye bilføreren har mest mulig 
erfaring før vedkommende skal begynne 
å kjøre alene
Føreropplæringen ble revidert på nytt i 
2014-2016 med visse justeringer i 2017, 
påpeker sjefingeniøren. 
Krevende utdanning 
- Utviklingen har gått fra en enkel set-
ning i lovverket hvor det stod at man 
måtte i det minste øvelseskjøre med en 
som hadde førerkort, via retningslinjer 
om krav til kjøretøyet og en bakkestart 
på 1960-tallet, til en krevende utdan-

ning i et komplekst miljø. De som skal 
ta førerkortet i dag, uavhengig av 
førerkortklasse, blir nødt til å forholde 
seg til en meget omfattende trafikkopp-
læringsforskrift. Denne beskriver svært 
detaljert hva den enkelte førerkortklasse 

krever, sier Årbogen i Norges Trafikksko-
leforbund. 
Ifølge eksperten er gjennomsnittlig an-
tall kjøretimer i dag fra 25 til 50. Prisen 
på “lappen” vil naturligvis variere fra 
person til person, men Årbogen mener 
at gjennomsnittet ligger på rundt 35.000 
kroner. Han påpeker også at det er store 
forskjeller på å være trafikklærer i dag 
sammenlignet med tidligere tider. I dag 
utdanner man seg som trafikklærer gjen-
nom en toårig grunnutdanning ved et 
godkjent universitet eller høyskole.
 – Man har gått fra å undervise i kjøre-
teknikk med tanke på at lærer kan alt og 
elev kan ingenting, til læreplanen i dag 
som legger opp til at elev sammen med 
trafikklærer skal gis muligheten for å 
legge til rette for en trafikksikker “kjøre-
prosess”, også̊ etter endt utdanning.
Per Gunnar Veltun er enig, og legger til 
at på mange måter gjelder de samme 
tankene for adferd i trafikken og fører-
opplæring nå som tidligere. 
– Men de siste årene er det blitt lagt 
mer vekt på holdninger og motivasjon 
enn kunnskap og ferdighet, altså mer 
vekt på hva bilføreren er “willing to do”, 
enn “able to do”.

FØRERKORTETS HISTORIE

Evje vegstasjon inviterte til åpen dag 
i 1993.Et av trekkplastrene var gratis 
fornyelse av førerkort. Valborg Enersen 
og Ellen Aanonsen fra Biltilsynet kom fra 
Arendal for å ta seg av det, medbringen-
de videokamera og PC for førerkort.
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Dette er bilen som startet en helt egen klasse

Volkswagen var tidlig ute – det skulle vise seg å være veldig smart.

Da Volkswagen lanserte sin sportsut-
gave av Golf – Golf GTI – i juni 1976, var 
dette starten på en fantastisk suksesshis-
torie for en modell som er blitt et ikon 
i bilverdenen. Et opprinnelig salgsmål 
på 5.000 biler av første generasjon Golf 
GTI, endte til slutt med 461.690 eksem-
plarer. Toppen på kransekaken ble spesi-
alutgaven Pirelli-Golf med 112 hk. Dette 
ble bare første kapittel for verdens mest 
suksessrike kompakte sportsmodell.
Det var lenge en godt bevart hemmelig-
het at det ble arbeidet med forberedel-
sene til en slik spesialutgave av Golf.
En håndfull ledere, inkludert PR-sjef 
Anton Konrad, hadde lagt en plan for å 
utvikle en ekstra sportslig Golf. Grup-
pen hadde ingen offisiell godkjenning 
for å jobbe med dette prosjektet, men 
Hermann Halblitzel, styremedlem for 
teknologi, sørget for at de fikk arbeidsro 
og ressursene som trengtes, for å holde 
prosjektet gående.
Flere prototyper ble bygget, og i 
utgangspunktet ble det satset på en 
forgassermotor med 100 hk, noe som 

var kjempekrefter for en liten bil den 
gangen.
Tidlig i mars 1975 kunne så Halblitzel 
presentere resultatet for styreformann 
Toni Schmücker, som ga grønt lys, og 
utviklingsprosjekt EA195 var et faktum.
Nå fikk man det travelt, for timeplanen 
ble virkelig tøff. Den nye sportslige Golf 
skulle ha verdenspremiere under bilut-
stillingen i Frankfurt, IAA, i september 
samme året. Et viktig skritt på veien mot 
premieren, var valget av motor, og en 
innsprøytningsmotor med 110 hk viste 
seg snart å være et veldig lykkelig valg.
Golfball som girspak
Fortsatt hadde ikke denne super-Golfen 
fått noe navn, og om dette gikk disku-
sjonens bølger høyt via både TS og GTS 
før man havnet på GTI.
Samtidig hadde sjefdesigner Herbert 
Schäfer, som var en ivrig golfer, gitt 
bilen den karakteristiske girspakknotten 
formet som en golfball.
Under den første visningen på IAA fikk 

den nye modellen fantastisk oppmerk-
somhet – dette var en bil alle ville ha, og 
de fikk det de ønsket seg.
I juni 1976 ble altså bilen lansert på 
det tyske markedet med en prislapp 
på 13.850 tyske mark. Dette ble bare 
innledningen til en eventyrlig global 
suksess.
Volkswagens opprinnelige plan var 
begrenset produksjon, det viktigste var 
at fabrikken fikk dekket utviklingskostna-
dene og investeringene i produksjons-
utstyr for denne spesielle modellen. Det 
utviklet seg raskt helt annerledes enn 
Konrad, Halblitzel og Schmücker hadde 
ventet.
Ufattelig popularitet
Denne spesielle bilen med toppfart på 
hele 182 km/t, utbygde sorte hjulbuer, 
sort innramming av bakruten, rød kant 
rundt grillen, tartantrukne seter, den 
spesielle girspakknotten og sportsrattet 
vant en ufattelig popularitet på kort tid. 
Resultatet endte altså med 461.690 biler 
solgt av Golf GTI Mk 1!

Oppskriften var enkel: VW tok en helt vanlig Golf og ga den mye mer krefter enn standardmodellene. Litt ekstra 
finpuss – og vips hadde man en bil som virkelig vakte oppsikt.
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Dette er bilen som startet en helt egen klasse

Vi biljournalister ble dypt imponert da 
modellen dukket opp hos importøren 
Harald A. Møller, klar for prøvekjøring. 
Med en effekt på hele 110 hk var dette 
noe helt nytt. Biler på denne størrelsen 
hadde normalt bare halvparten av denne 
effekten den gangen.
«Vanlige» Golf-modeller hadde til sam-
menligning 50 – 75 hk – og så kom dette 
villdyret med 110 hk! Ikke bare leverte 
den en toppfart på hele 182 km/t, den 
presterte også akselerasjon fra 0 til 100 
km/t på det som den gangen var smått 
ufattelige 9 sekunder blank!
I denne bilen var det hverken automat-
gir eller blokkeringsfrie bremser, «what 
you see, is what you get!» Det betydde 
for eksempel firetrinns manuell girkasse 
som var både presis og rask, forhjulsdrift 
og en styring som ga god kontakt med 
hva forhjulene holdt på med til enhver 
tid. Ennå var det ikke det minste forvar-
sel om en tid hvor det mer er bilen som 
kjører deg – enn du som kjører bilen. En 
Golf GTI måtte du absolutt kjøre selv! Til 
gjengjeld var den nesten overraskende 

tilgivende om du skulle bli litt overmo-
dig...
Standardmodellens beskjedne 145 SR 
13 eller 155 SR 13 var skiftet ut med 
hele 175/70 HR 13, noe som også impo-
nerte.
Viktig i Norge
Kjøreglede er det ordet jeg først tenker 
på når jeg ser tilbake på den første Golf 
GTI. For ikke bare trivdes den der vei-
ene var krevende, den var også kjem-
pebra på lengre turer på gode veier. 
Samtidig var den like stor (eller liten, alt 
etter som...) som en vanlig Golf, så man 
fikk jo med seg det man trengte - i det 
store og hele.
I 1976 var bilene fortsatt lite tynget 
– bokstavelig talt – av avanserte sik-
kerhetssystemer. VW Golf GTI veide 
derfor bare beskjedne 780 kilo, så vekt/
effekt-forholdet ble naturligvis svært 
gunstig. Ikke rart at 110 hk føltes som 
rene sportsbilytelser der og da! Faktisk 
veide denne potente lille bomben bare 
fem kilo mer enn en vanlig Golf med 

50 hk motor – og 25 kilo mindre enn 
75-hesteren! 
Målene var stort sett identiske med 
standard-modellene. Bilen var 3,71 m 
lang og 1,61 meter bred. Høyden var 
1,41 m og akselavstanden 2,40 m. Bilen 
hadde bakkeklaring på 12,5 cm. GTI 
hadde likevel øket sporvidden litt – 2,5 
cm bredere foran og 2 cm bredere bak.
Motoren var selvsagt bilens høydepunkt. 
Under panseret satt en rekkefirer på 1,6 
liter med bensininnsprøytning og altså 
110 hk effekt ved 6.100 omdreininger. 
Maksimalt dreiemoment kom med 137 
Nm ved 5.000 omdreininger. Motoren 
nøyde seg ikke med mindre enn 98 
oktan bensin.
Her i landet har GTI i alle år vært en 
viktig Golf-modell. For tiden handler 
det om en utgave med 2,0 liters ben-
sinmotor med 245 hk og 7-trinns DSG 
automatisk girkasse, med en prislapp på 
drøye 500.000 kroner.

Å få sitte bak dette rattet var en drøm for mange på 
70-tallet. Golf GTI var noe helt for seg selv.

Golf GTI ble ikke bare en stor suksess. Modellen har også fått 
æren av å starte en hel bilklasse. Alle bilprodusenter med respekt 
for seg selv kom med en sporty småbil i årene som fulgte. 

Prosjektet var i starten hemmelig og ambisjonene 
forsiktige. Men så tok det skikkelig av.

Disse tallene ser nesten litt puslete ut i dag. Men i 1974 var 
det heftige saker.



FLUID FILM - LANOLINOLJE 
Vi sprøyter olje under meget høyt trykk inn i 
kanaler, dører, koffertlokk og andre hulrom. 

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

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

MARKEDETS BESTE ANTIRUSTGARANTIER 

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

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

Standardbehandling 
Fra kr. 

3.500,-

Hovedbehandling 
Fra kr. 

5.500,-

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

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

Eikeland  
Trafikkskole AS

Borkedalsveien 31 
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02

Voje Camping AS  
PB 57            

3795 DRANGEDAL   
Tlf. 992 98 830  

STOPPER RUST

MILJØVENNLIG
ANTIRUSTBEHANDLING

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

Fluid Film-pakken med 
proff  trykkbegerpistol TB301

2695,-

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

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

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

Fluid Film spray
Multispray som 
erstatter over 35 
produkter!

139,-

DRAGERNORGE.NO

Ha en 
sikker reise!sikker reise!

Ha en 
sikker reise!

Ha en 

STOPPER RUST

MILJØVENNLIG

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

miljøvennlig

bilkontroll.no

SØK PROSJEKTMIDLER

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666 

www.jagassistanse.no

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

Nulltoleranse for all 
rus langs våre veier

Eidskog kommune 
Oppvekst og Læring

eidskog.kommune.no

Halden kommune
halden.kommune.no 

Bamble kommune
bamble.kommune.no

Oslo kommune 
Fri Rettshjelp

oslo.kommune.no

Lesja kommune 
www.lesja.kommune.no

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN 
Tlf. 481 68 200  

Svelvikveien 483 
3037 DRAMMEN     

Tlf. 994 48 88

6105 VOLDA
Tlf. 70 07 44 30

Flismyrveien 30 
2280 GJESÅSEN 
Tlf. 62 95 35 55

Asplund 
 Transport AS

Eidsbotnvegen 49
7603 LEVANGER 

Tlf. 950 33 472

Olaroa 2         
3360 GEITHUS     
Tlf. 32 78 48 88 

Mostad Bil AS    
Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU    

Tlf. 37 15 71 13 

Halbrendsøyra 9  
6800 FØRDE       

Tlf. 57 83 08 00 

 avd. Molde

Gammelseterlia 4
6422 MOLDE

Tlf. 71 24 93 00

Sjøgata 5,  
9300 FINNSNES 
Tlf. 77 84 10 80

Bilxtra 
 Sandefjord  

Autosenter AS
3236 SANDEFJORD

Tlf. 33 40 09 00

Smedstadgrenda   
2133 GARDVIK     
Tlf. 62 97 42 82 

Bergum & Skogli Oljeservice AS  
Postmannsfaret 7 

2817 GJØVIK      
Tlf. 970 28 094  

Ekra Gartneri og Hagesenter AS  
Melhusvegen 82

7083 LEINSTRAND  
Tlf. 72 59 42 20 

Tømra Bilverksted AS
7584 SELBUSTRAND

Tlf. 479 33 060

Påls Vei 3       
8008 BODØ        

Tlf. 75 50 87 44 

HH Bilskade AS   
Nedre Hagaveg 15 A              

2150 ÅRNES       
Tlf. 417 30 423  

Håndverkerveien 4 B             
9018 TROMSØ      
Tlf. 930 53 700  

Verftsg. 3 
6416 MOLDE       

Tlf. 24 03 38 50 

Sole AS          
3359 EGGEDAL     
Tlf. 32 71 17 00 

Reinsvegen 50    
5643 STRANDVIK   

Tlf. 56 58 16 49 

Fineide         
Transport AS            

Nordsjøvegen 27  
8642 FINNEIDFJORD

Tlf. 75 19 51 45 

Eggen              
Anleggsdrift AS           

Sagene Ring 43   
2410 HERNES      
Tlf. 911 95 559

AS Elektro       
Skeivegen 49     

6650 SURNADAL    
Tlf. 71 66 23 52 

Eidebakken Industriområdet      
9060 LYNGSEIDET  

Tlf. 906 59 786  

Evavolds      
Maskin AS              
Sundeveien 110   
7374 RØROS       
Tlf. 911 07 080  

Maskin &           
Autoservice A.S        

Torneroseveien 9 
4315 SANDNES     
Tlf. 51 63 73 72

Forusparken 28, 4031 STAVANGER   
Tlf. 51 85 99 00 

Bil-Spesialisten AS             
Bakkane 4        

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801  

Høyanger Bil A/S 
Einar Ramslis g 29 
5900 HØYANGER    

Tlf. 57 71 32 77 

Nordicgsa AS     
Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 93 06 90 

Ramlo               
Sandtak AS 

Industriv 63     
7080 HEIMDAL     
Tlf. 962 25 300  

Trosby Båt og 
Motor Trosby 

Motorverksted            
3960 STATHELLE   

Tlf. 35 96 39 20 

Sola Bobil AS    
Vestre Svanholmen 15
Forus, 4313 SANDNES     

Tlf. 51 69 02 00 

Indre Årsnes     
Hæstadveien 5    
4770 HØVÅG       

Tlf. 950 82 025  

Borge                
Installasjon AS           

Semsveien 46
3302 HOKKSUND    

Tlf. 32 25 01 00 

Trollheimen     
Turbuss             
Smivegen 3       

7340 OPPDAL      
Tlf. 905 50 617  

Bjørn Liodden
Graving og 
Transport  

Baklivegen, 3570 ÅL          
Tlf. 905 20 071

Tlf. 74 08 98 87 



29MOTORFØREREN  |   4  |   2022

FLUID FILM - LANOLINOLJE 
Vi sprøyter olje under meget høyt trykk inn i 
kanaler, dører, koffertlokk og andre hulrom. 

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

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

MARKEDETS BESTE ANTIRUSTGARANTIER 

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

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

Standardbehandling 
Fra kr. 

3.500,-

Hovedbehandling 
Fra kr. 

5.500,-

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

Buskerud Antirust AS 
Øvre Eikervei 83A, 3048 Drammen. Tlf 944 20 567 www.buskerudantirust.no
Funderud Antirust AS 
Stasjonsveien 335, 1880 Eidsberg.Tlf 69 89 8� 89 www.antirust.no
Oslo Antirust AS 
Østre Aker vei 205, 0975 Oslo. Tlf 22 22 42 02 www.osloantirust.no
VesHold Antirust 
Hortensveien 273, 3157 Barkåker, Tønsberg. Tlf 33 33 25 99 www.vestfoldantirust.no
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– Ruspåvirket kjøring er noe av det mest 
egoistiske jeg vet om. Jeg vil bidra til at 
folk som ferdes i trafikken tar ansvar for 
seg selv og andre ved å kjøre rusfritt. 
Marianne Mittet Solbraa er ydmyk over-
for oppgaven, og takknemlig for at hun 
får muligheten til å være styreleder i MA 
- Rusfri Trafikk. Hun jobber i dag som 
regionleder i Trygg Trafikk Innlandet, og 
50-åringen hadde få betenkeligheter 
med å takke ja til stillingen som styrele-
der. 
– Jeg har allerede et meget godt inn-
trykk av organisasjonen. Den er kom-
petent og engasjert, som en heiagjeng 
med ett fellesmål: hindre at noen blir 
skadd eller dør i trafikken som følge av 
rus, utdyper Mittet Solbraa.
– På landsmøtet fikk jeg inntrykk av at 
MA - Rusfri Trafikk har et veldig godt 
miljø – og dette er ikke noe som kom-
mer av seg selv, legger hun til.  
Flaut å kjøre i rus
Trafikksikkerhet er et viktig nøkkelord 
i arbeidshverdagen til Mittet Solbraa. 
Hun er opptatt av å samarbeide med 
myndighetene og andre organisasjoner 

for å forebygge antall ulykker der rus er 
innblandet.
– Det er altfor mye kjøring i rus, slår hun 
fast. 
Samtidig sier den ferske styrelederen at 
det er en utfordring at ikke alle politibi-
lene er utstyrt til å kunne ta spyttprøver. 
– Derfor er det viktig at MA - Rusfri Tra-
fikk kan bistå og personifisere visjonen 
om nulltoleranse for kjøring i ruspåvirket 
tilstand. Man utsetter ikke bare seg selv 
for stor risiko, men kan samtidig ramme 
mange uskyldige. Vi skal jobbe for at 
det er flaut å kjøre i rus. 
Satte opp "Storelgen” 
Marianne Mittet Solbraa vokste opp på 
Rød i Romsdal. Etter tre år ved Molde 
videregående skole flyttet hun til Levan-
ger, der hun begynte på sin adjunktsut-
dannelse. I tillegg har hun utdannelse 
innen trafikkpsykologi, trafikkinspeksjon 
og trafikkrevisjon fra NTNU i Trond-
heim. Solbraa har også utdannelse som 
trafikklærer.
Marianne jobbet som trafikkansvarlig 
lærer og trafikklærer i fem år, før hun ble 
overingeniør i samferdsel med ansvar 

for trafikksikkerheten i Asker kommune. 
Videre har 50-åringen vært prosjektleder 
i Statens vegvesen Hedmark med ansvar 
for Ringsakerprosjektet, ja til trafikkLYK-
KE og Trafikantens opplevelse. Hun har 
også fått brukt sin kreativitet på riksveg 
3 Østerdalen med oppsetting av elgge-
vir, lys, vegetasjonsrydding og ikke minst 
verdens største elg for å øke reiseopple-
velsen og å få ned trafikkulykkene.
Etter sine fem år i Statens vegvesen ble 
hun leder av Trygg Trafikk Hedmark, og 
i dag jobber Marianne fulltid som regi-
onleder i Trygg Trafikk Innlandet med 
kontor i Hamar, der hun også bor.  
– Hvordan ser en vanlig arbeidsuke ut 
for deg? 

– Det er full fart fra mandag til fredag 
med jobben i Trygg Trafikk. På kveldene 
kan det bli jobbing med MA - Rusfri 
Trafikk. I tillegg er det viktig for meg 
å være på kontoret til organisasjonen 
innimellom. Det er viktig å ta seg tid til å 
bli kjent med de ansatte.  
– Hva er det beste med jobben din?  

– Det er at jeg kan være med på å gjøre 
en forskjell. Hver dag går jeg på jobb 

Av Silje Bjørnstad

Hver dag går hun på jobb med ett mål for øyet: å senke antall 
ulykker i trafikken. – Vi må få egoistene bort fra veiene, sier 
Marianne Mittet Solbraa (50), den nyvalgte styrelederen i MA – 
Rusfri Trafikk.

Marianne er ny styreleder i MA - Rusfri Trafikk:  

– Ruspåvirket kjøring er noe 
av det mest egoistiske
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Navn: Marianne Mittet Solbraa 
Alder: 50 år

Sivilstatus: Gift med Nils og mor til fire

Bosted: Hamar 
Egen bil: BMW 320 stasjonsvogn (2013)
Aktuell: Nyvalgt styreleder i MA - Rusfri Trafikk

med ett mål: Senke antall ulykker i 
trafikken. Det er både meningsfullt og 
givende.  
– Sett telefonen i flymodus 
Statistikken for trafikkulykker 2022 viser 
at det hittil i år har omkommet flere i 
trafikken enn i hele fjor. Dette er også 
noe som naturligvis påvirker den nye 
styrelederen. Marianne møter mange 
pårørende som har mistet noen i trafik-
ken – og det gjør inntrykk.  
– Tall er ikke bare et tall, det er en 
skjebne bak hvert enkelt tilfelle. Derfor 
er jeg topp motivert for å få trafikksik-
kerheten opp og frem. Vi må snakke om 
det rundt middagsbordet, vi må møte 
ungdom og samarbeide sammen med 
andre. Det er viktig å la det være ukult å 
kjøre for fort, og at det er ukult å kjøre i 
påvirket tilstand, sier hun.  
– Vi må se på hvorfor ulykker skjer og 
jobbe kunnskapsbasert. Vi vet det er 
for mange som kjører i rus. Jeg mener 
det er viktig å ha mer synlig politi, som 
må ha muligheten til å gjennomføre de 
nødvendige testene for å avdekke om 
sjåføren er ruspåvirket.  

– Har du noen oppfordring til norske 
bilister for å øke tryggheten på veiene?  

– Kjør bil når du kjører bil! Gjør deg 
ferdig med alt annet før du starter bilen, 
og sett telefonen i flymodus. Nå som 
det begynner å bli mørkere ute, er det 
ekstra viktig å se etter fotgjengere og 
selv bruke refleks når du går ute.  
Marianne har stor tro på nytten av å 
møte folk der de er, og snakke med 
dem i omgivelser og miljøer der man 
til vanlig befinner seg. Hun har møtt 
motor interessert ungdom i ulike prosjek-
ter, i samarbeid med blant annet NAF, 
Statens vegvesen og politiet. 
- Det er ikke alle som er med i organi-
sert idrett eller har noen spesifikke hob-
byer. Mange unge kjører bil og ferdes 
mye ute på veiene. Derfor er det viktig å 
møte disse menneskene i deres miljøer. 
Som styreleder ønsker hun å fortsette 
det gode arbeidet til MA - Rusfri Trafikk, 
og håper og tror hun kan bidra med økt 
synlighet for en viktig organisasjon som 
jobber for å fremme trafikksikkerheten.   
Får egen TV-serie 
Når Marianne ikke er på jobb, går det 

mye tid til oppussing. Dette er nemlig 
personen som står bak navnet “Kjo-
lesnekkeren”. Denne handydama er 
stadig å se i ulike interiørmagasiner. 
Egenhendig bygger hun, maler og pus-
ser opp hytter, hus, leiligheter og naust. 
Nå har hobbyen ført til at 50-åringen er 
i gang med innspilling av sin helt egen 
TV-serie.  
– Jeg pusser opp og selger eiendom. 
Gjennom denne TV-serien er målet å 
kunne inspirere flere damer til å ta tak i 
oppussingsprosjekter på egen hånd.  
TV-serien “Kjolesnekkeren” har premi-
ere i februar neste år. I programserien 
får TV-seerne blant annet bli med når 
hun skal overta et hus - kjøpt usett, for 
deretter å pusse opp ett og ett rom. 
– Jeg pusser opp både bad, stue, kjøk-
ken og soverom, og jeg håper at flere 
kvinner kan prøve å gjøre det samme 
selv, avslutter den arbeidsomme fire-
barnsmoren. 



Den kompakte crossoveren Kia Niro 
levde et temmelig anonymt liv i Norge, 
helt til den kom som elbil. Da tok det til 
gjengjeld skikkelig av. I desember 2017 
åpnet Kia for forhåndssalg av model-
len. Det tok ikke lang tid før de måtte 
stenge reservasjonsløsningen. Etterspør-
selen var nemlig langt høyere enn det 
importøren klarte å ta inn av biler. Her 
ble det dermed fort klart at det ville bli 
leveringsproblemer og ventetid. 
Niro var ikke bilen som gjorde mest utav 
seg, men kombinasjonen av rekkevidde 
over 450 kilometer og en godt utstyrt bil 
til litt over 400.000 kroner var det ikke 
mange som kunne matche. Dette har da 
også vært en storselger siden.
Nå er det klart for en helt ny Niro. Den 
ladbare hybridutgaven var først, kjapt 
etterfulgt av elbilversjonen. Utover 
høsten kommer disse to til å markere 
seg på norske veier. Designet har nemlig 
blitt noe helt annet enn på forgjengeren. 
I alle fall i begynnelsen er dette en bil du 
legger merke til.
Startprisen er ganske så lik på de to: 

389.900 kroner for ladbar hybrid, 
391.900 kroner for elbil. 
Kjøreegenskaper
Forrige Niro var aldri noen veldig under-
holdende bil å kjøre. Det er heller ikke 
den nye. Her handler det om trygge og 
forutsigbare kjøreegenskaper. Under-
stellet er satt opp mot komfort, og 
takler også rufsete veistandard godt. Du 
merker at akselavstanden er begrenset, 
men vi forventer heller ikke storbilopp-
førsel i en bil som dette.
Styringen kunne med fordel vært litt 
tyngre vektet og gitt litt mer tilbakemel-
dinger fra det som befinner seg under 
forhjulene. Men dette er neppe noe 
mange av kjøperne vil bry seg mye om. 
Mange vil nok heller glede seg over høy 
sittestilling og fint førermiljø. Dashbor-
det er i stor grad hentet over fra elbil-
storebror EV6. Det betyr to skjermer på 
10,25 tommer som er smeltet sammen 
til én. Det er en påkostet løsning og 
noe som absolutt ikke ville vært vanlig i 
en bil i denne klassen for bare noen år 
siden.

Som på forrige Niro er det ikke mulig 
å få 4x4. Her er det forhjulsdrift som 
gjelder. 
Plass / praktiske løsninger
Niro har vokst noen centimeter i leng-
deretningen og måler nå 4,42 meter. 
Det betyr at vi er i nedre del av denne 
bilklassen. For mange blir det nok snaut 
som familiebil. Men for par uten barn 
(eller med barn som har forlatt redet), 
bør det holde ganske bra.
Her er det også verdt å merke seg at 
det er en betydelig forskjell på baga-
sjerommet i ladbar hybrid – og i elbilen. 
Førstnevnte har ikke mer enn 348 liter 
bagasjerom, Niro EV har 475 liter. I ut-
gangspunktet ganske merkelig når vi vet 
at elbilen har en mye større batteripakke 
enn den ladbare hybriden. Men her er 
batteriene til sistnevnte plassert langt 
bak og under bagasjerommet. Det gir 
høyt gulv og dermed begrenset volum.
I kupéen er det grei plass til fire voksne, 
men baksetet er ingen plassorgie. Vi 
noterer bra med smårom, kopp- og flas-
keholdere. Dessuten tilstrekkelig med 
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Av Knut Skogstad

Niro har vært en stor suksess for Kia. Nå er det klart for helt ny 
generasjon. Elbilen blir den viktigste – men ladbar hybrid er først ute. 

FAKTA: KIA NIRO PHEV
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BILTEST

Motor: 1,6-liter bensin + elmotor
Effekt: 183 hk / 203 Nm   
Rekkevidde på strøm (WLTP): 59 km
Batteripakke: 11,1 kWt

0-100 km/t: 9,6 sek 
Toppfart: 161 km/t 
Bagasjerom: 348 - 1.342 liter 
Lengde x bredde x høyde: 442 x 182 
x 154 cm  

Vekt: 1.519 kg 
Hengervekt: 1.300 kg 
Pris: Fra 389.900 kroner 

Den norske importøren regner med at 
elbilen vil stå for 90 prosent av salget 
når de er skikkelig i gang med Niro, det 
betyr at det bare blir 10 prosent igjen til 
den ladbare hybriden.

Bilene som kommer til Norge har fem 
stjerner i testen hos krasjtestinstituttet 
Euro NCAP. Den passive beskyttelsen 
av fører og passasjerer får blant annet 
svært god karakter. Foto: Euro NCAP

Interiøret har fått et skikkelig løft. På 
selve dashbordet kjenner vi igjen veldig 
mye fra elbil-storebror EV6. Det er 
ingen dum ting. 
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strømuttak, det er som det skal være i 
en bil som dette.
Motor / forbruk:
Den ladbare hybriden kombinerer 
1,6-liters bensinmotor med en elmotor. 
Samlet såkalt systemeffekt er på 183 
hestekrefter. Det er tilstrekkelig til å gi 
et greit kraftoverskudd. Bilen er kjapp i 
starten, så dabber den litt av oppover i 
fart. 9,6 sekunder på 0-100 km/t er ikke 
hurtig til å være en ladbar hybrid. 
Batteripakken er på 11.1 kWt og bilen 
går 59 kilometer på strøm. Det stem-
mer også godt med forbruket vi erfarer i 
praksis, i alle fall med tilnærmet som-
mertemperatur. Har du mye småkjøring 
og er flink til å lade – da bør bensinutgif-
tene bli lave. På landeveiskjøring måler 
vi bensinforbruket til rundt 0,60 liter/mil, 
etter at batteripakken er tom for strøm. 
Det er slett ikke verst. 
Elbilen har på sin side 204 hestekrefter. 
Batteripakken her er på netto 64,8 kWt. 
Forbruket under blandet kjøring er opp-
gitt til 16,2 kWt per 100 kilometer. Dette 

gir en rekkevidde på 460 kilometer. Det 
er bra, men det finnes også konkurren-
ter som går lengre. 
Sikkerhet: 
Niro fikk to ulike karakterer da den 
tidligere i år ble testet av Euro NCAP, 
fire og fem stjerner. Forskjellen kommer 
av at bilen i noen markeder leveres uten 
det Kia kaller Safety Pack. Da ble det 
fire stjerner.
I Norge er Safety Pack standard, der-
med er det også full score som gjelder. 
Nyansene er små. I hovedsak skal dette 
dreie seg om hvor avansert radaren i 
front som blant annet tar seg av nød-
bremsesystemet er.
For øvrig har bilen alt det vi forventer 
oss av sikkerhets- og førerstøttesyste-
mer i 2022. I Euro NCAP-testen fikk den 
score på 91 prosent på beskyttelse av 
voksne og 84 prosent på beskyttelse av 
barn. Det er svært gode resultater. 
Konklusjon
Kia har dratt på mye mer designmessig 

med denne Niro-generasjonen. Nå er 
det slutt på å være anonym og diskret. 
Det er tydelig at Kia ønsker at dette 
skal være en bil du legger merke til ute 
i trafikken.
Resten av bilen er imidlertid ikke blitt 
mindre fornuftig enn før. Her er det god 
plass (med unntak av bagasjerommet i 
den ladbare hybriden), fin komfort og 
greie kjøreegenskaper. Interiør og dash-
bord har fått et skikkelig løft, på dette 
området er Niro blant de aller beste i 
klassen nå.
Veldig mye tyder på at den elektriske 
utgaven vil gjøre det skarpt på salgs-
statistikkene, i alle fall hvis importøren 
får tak i nok biler. Den ladbare hybriden 
vil nok leve litt i skyggen av det. Salget 
av denne biltypen har falt kraftig i år, 
og særlig i denne klassen er nok mange 
klare for å gå helelektrisk nå. Men er du 
ikke helt klar for elbil, eller har kjøre-
mønster du føler ikke helt matcher med 
elektrisk bil: Da kan en ladbar hybrid 
som dette absolutt være et godt alter-
nativ.

En folkelig bil er 
blitt helt ny
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Gode campingopplevelser
Også i år har MA 
Campingklubb 
hatt tre fantastiske 
treff. Opplevelsene 
har spent over 
hagevandring på Flor 
og Fjære via brannkurs 
på Torpomoen til 
nytels av mye god mat 
på Eigerøya.

Årets pinsetreff var lagt til klubbområdet 
til Vaulali Trialklubb på Tau i Rogaland. 
Det var imponerende å se hva klubben 
har klart å bygge opp; nytt klubbhus, 
parkeringsområde og serviceområde for 
trialløpene. Mange av foreldrene i Vaulali 
har selv vært unge kjørere i klubben, og 
nå er de med på å gi noe tilbake til klub-
ben og barna.
Det var også imponerende å se ung-
dommene håndtere trialsyklene sine 
der de kjørte over hauger og hamre, 
store steiner og opp bratte fjellskrenter. 
Ekstra kjekt var det å se de aller yngste; 
femåringene.
Fredagen var satt av til heldagstur ut 
til Flor og Fjære, en oase av blomstre, 
busker og trær som er blitt dyrket fram 
på et tidligere forblåst og steinete nes 
på en liten øy i Hidlefjorden. Klubben 
fikk egen båtskyss fra Tau, og samtidig 
et grundig i resultatet av mer enn 50 års 
flittig innsats fra en ivrig handelsgartner-
familie.
Det gjør inntrykk å vandre i hagen, og se 
hvordan de har utnyttet terrenget til å 
lage dammer, fossefall og gangveier. Her 
de besøkende nyte synet av planter fra 
ulike deler av verden.
Pinsetreffet er også tid for klubbens års-
møte. Det ble ingen endringer i styret, 
og Alf Seim er fremdeles klubbens leder.
Lærerikt høsttreff i Hallingdal
Treffet på Torpomoen var utvidet med 
en dag, men på fremmøtedagen var 
det flere som allerede hadde prøvd ut 
campingtilbudet på den gamle ekserser-
plassen på Torp.

Grunnen til den ekstra dagen var et 
tilbud fra det lokale brannvesenet om å 
gjennomføre et brann- og sikringskurs. 
Medlemmene fikk også tilbud om kon-
troll og ettersyn av brannslukkingsutstyr 
i bilene.
Temaene som ble gjennomgått av 
kursleder Bjørn Erik Bergman var blant 
annet tunnelbrann, bruk av slukkeutstyr 
og plassering i bobilen. Han pekte på en 
rekke forhold som bobileierne kan gjøre 
for å øke brannsikkerheten:
Monter røykvarslere, ha flere apparater 
plassert på ulike steder i bilen og sup-
pler med små sprayflasker og brann-
teppe.
Campingklubben er strålende fornøyd 
med kurset, og ønsker å rette en takk til 
Torpomoen og Bjørn Erik Bergmann for 
innsatsen.
Krabbetreff med ønskevær
Eigerøya og Skadberg camping er det 
faste stedet for krabbetreffet. Her leier 
klubben et eget område for treffet.
Og i år klaffet alt. Godt sjøvær, bra med 

krabbe i teinene (57 stk) og innsig av en 
makrellstim i fjorden til akkurat rett tid. 
Under slike forhold er camping rett og 
slett trivelig. Selv om klubben kaller det 
krabbetreff, er det duket for all slags 
god sjømat: Reker, varmrøykt makrell og 
laks og grilling av laks.
Et krabbetreff krever en del forberedel-
ser. Noen dager før treffet skal teinene 
settes, det må dorges etter makrell og 
teltene må settes opp. På dette områ-
det er det Tone og Gunleiv som står i 
spissen for arbeidet og gjør alt klart til 
innrykk.
Klart for neste år
En treffsesong er over, men mye av 
planene for neste år er allerede klare: 
Pinsetreff på Elverum, Høsttreff på Skjol-
dastraumen camping og selvsagt nytt 
krabbetreff på Eigerøya.
Er du interessert i å bli en del av cam-
pingklubben, kan du ta kontakt med Alf 
Seim på telefon 952 09 501 eller gå inn 
på hjemmesiden marusfritrafikk.no.



Sjekk synet - få MAs gode rabatter!
Brilleland har gleden av å tilby MAs medlemmer følgende:
 √ Synsprøve 490,- (veiledende pris 740,-) 
 √ 20% rabatt på komplett brille 
 √ Livslang brilleservice 
 √ Brillefingaranti – 60 dagers bytterett på uskadet brille
 √ Progressivgaranti – dersom du ikke klarer å venne deg til dine nye progressive briller innen 3 måneder finner vi 

en ny løsning eller du får pengene tilbake.

Hos oss møter du autoriserte optikere og dyktige salgsmedarbeidere. Vi hjelper deg med briller, kontaktlinser og 
solbriller. Vi tilbyr et stort utvalg til faste lave priser!

Bestill time på 21 99 97 74
eller www.brilleland.no/om-oss/bestill-time/

Hos Interoptik strekker vi oss langt for å ta vare på din øyehelse. 
En utvidet synsundersøkelse gir oss det beste grunnlaget for å ta vare på synet ditt gjennom hele livet. 
Vi har et stort utvalg briller, kontaktlinser og solbriller. Våre brillestylister finner brillene som kler og passer deg best.
Velkommen til oss!
Medlemsfordeler:
 √ Synsundersøkelse til kr. 640, -
 √ Rabatt databriller 15%
 √ Rabatt privatbriller 15% på komplett brille 

www.interoptik.no
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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

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



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

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   

E-post:

930,- Ordinært med veihjelp

630,- Ordinært

720,- Honnør med veihjelp

420,- Honnør

300,- Familiemedlem

260,- Støttemedlem

Jeg ønsker tilleggsdekning
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. Du kan også melde deg 
inn pr epost (ma@marusfritrafikk.no) eller på https://blimedlem.marusfritrafikk.no/blimedlem/
Sendes til: MA - Rusfri Trafikk, PB 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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

MA-MEDLEMSKAP
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DeathTrip – On the road 2022
Etter lange år med 
pandemi var det klart for 
Deathtrip – On the road 
2022. Våre to motiverte og 
engasjerte sommeransatte 
Evy Marie Holter (24) og 
Henrik Lennertzen (21) har 
i seks uker vært på ulike 
festivaler og holdeplasser 
for å være Ung i trafikken’s 
ambassadører, og for å vise 
frem ulike Deathtrip-bidrag 
på stand.

Standen vår består av to telt med promillebriller, 
løype, plakater og videofremvisning av Deathtrip-
bidrag, et spill hvor man skal stoppe en fyllekjører 
i tide, samt merch fra Ung i trafikken. Dersom det 
var ønskelig av arrangøren vi besøkte, kunne vi også 
tilby gratis promilletesting. På standen i år var hovedmålet å 
snakke med folk om rus, uoppmerksomhet, fart og el-sparke-
sykkel.
Glommafestivalen 29.-3. juli
I Fredrikstad på Glommafestivalen fikk vi en fin plass ved 
Blomstertorget, og On the road var dermed i gang. Glomma-
festivalen er en byfest for store og små, med mellom 100.000 
og 150.000 besøkende hvert år. Her ble vi møtt med strålende 
sol, og fikk treffe mange ungdommer. Promillebrillene ble som 
alltid en hit, og vi fikk informert mange om faren ved å kjøre 
beruset på alkohol. Glommafestivalen er lang og krevende, 
men definitivt et sted vi må vurdere å besøke igjen.
Norsk Vegmuseum i Lillehammer 5.-6 juli 
På Norsk Vegmuseum i Lillehammer har vi en egen avdeling. 
Museet er Norges største tekniske industrielle museum på 
rundt 4000 kvadratmeter innendørs utstillinger, en over 200 
meter lang bergtunnel og museumspark. Dette var et fint av-
brekk etter den krevende uka på Glommafestivalen. Her traff 
vi både mange ungdommer og generelt folk med interesse 
for vei og motor. Vi blir alltid tatt godt imot på Vegmuseet, og 
alt blir tilrettelagt for at vi skal få mest mulig ut av oppholdet 
vårt. Det er gøy å snakke om trafikksikkerhet med folk som 
faktisk er bilinteresserte.

Livestock 8.-10. juli
Neste stopp var en festival vi er godt kjent med fra før, 
Livestock i Alvdal. Livestock er en rockefestival med fokus 
på natur og musikk, med besøkende i alle aldre. Her fikk vi 
en god plassering på stand, og det var veldig mange folk og 
ungdommer å prate med. Nok en gang ble promillebrillene 
en hit hos besøkende. Her utførte vi også promilletesting siste 
dagen.
Slottsfjell 13.-14. juli
Slottsfjell er en festival vi hadde gledet oss til. Festivalen fore-
går i Tønsberg, og er en innertier for å nå ut til ungdom. Her 
fikk vi plass ved ene inngangen til en sal hvor alle de forskjelli-
ge standene var plassert. Her fikk vi mye tid til å prate, og folk 
var veldig interesserte i å se på Deathtrip-bidragene og teste 
ut promillebrillene. Noen av de som stakk innom var selveste 
bandet Måneskin, som var en av headlinerne på festivalen. 
De fortalte oss at vi hadde den beste og viktigste standen på 
hele festivalen. De fikk også prøve promillebrillene, og la ut 
video av det på sin egen TikTok-bruker. 
El-sparkesykkel på Torvet i Kristiansand 20.-21. juli
Turneen går videre til Kristiansand. Her gikk vi inn i et samar-
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beid med Voi for å utføre et el-sparkesykkelarrangement med 
promillebriller. Vi fikk pratet med en del folk, og informerte 
om farene ved å ha promille og kjøre el-sparkesykkel. Vi delte 
også ut en del flyers med info om det nye reglementet for el-
sparkesykler.
NBU landsstevnet 22.-24. juli
Vi var ønsket tilbake på Norges Bygdeungdomslag sitt lands-
stevne i år. På festivalen kommer over 2000 ungdommer i Hed-
mark for å få med seg konserter og ulike aktiviteter. Her fikk vi 
pratet med mange ungdommer, og utførte promilletesting siste 
dag. Promilletestingen ble annonsert på høyttalere over hele 
festivalområdet, og vi fikk testet over 500 besøkende. Festiva-
len endte med skryt av festivalsjefen for jobben vi gjorde.
Trollrock 28.-30. juli
Trollrock i Beitostølen var neste stopp. Det er en urban frilufts-
festival kombinert med musikk og natur. Her ble vi plassert i 
nærheten av den ene konsertscenen, som gjorde det vanske-
lig å prate med folk, men aktivitetene med promillebrillene 
og fyllekjøring-spillet ble tatt godt imot. Her er vi ønsket igjen 
neste år, da også med promilletesting siste dag.
Ulike rasteplasser/kjøpesenter uke 31
Uke 31 for Evy Marie og Henrik ble den travleste uka, og de 
fikk virkelig kjenne på å være «on the road». Mandag startet 
på en rasteplass i Trøndelags Steinkjer, før turen gikk 
videre ned landet til Verdal Amfi, Magneten på Levan-
ger, Torget på Stjørdal og Stor-Elgen i Østerdalen. I 
denne uka traff vi ikke så mange vi skulle ønsket, men 
menneskene vi traff var i hvert fall interesserte i å prate 
lenge med oss om rus, fart og uoppmerksomhet. Det 
var folk i alle aldre, familier og turister.
For å oppsummere DeathTrip – On the road 2022 har 
det vært en travel, men innholdsrik og givende turne for 
Ung i trafikken. Vi har nådd målet vårt om å informere 
mye ungdom om trafikksikkerhet når det gjelder rus, fart, 
uoppmerksomhet og el-sparkesykkel. Vi har mottatt flere 
positive tilbakemeldinger fra både deltakere på festivaler, 
og festivalsjefer som vil ha oss tilbake igjen neste år. Alt 
i alt har det vært en suksessfull sommer for oss, og vi vil 
takke alle festivaler som ville ha oss på besøk!
Vi i Ung i Trafikken vil avslutningsvis rette en stor takk for en-
gasjementet og innsatsen til våre sommeransatte Evy Marie og 
Henrik, for å ha stått på i en krevende, men ikke minst givende 
sommerjobb. Lykke til videre i livet!
Har din festival lyst på besøk av oss, eller har du tips til hvor vi 
burde dra neste år? Kontakt Lea på lea@ungitrafikken.no med 
emne «Tips: DeathTrip – On the road».
Ønsker du en spennende sommerjobb neste år? Ta kontakt 
med stig@ungitrafikken.no med emne «Sommerjobb 2023».
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Kort om Arendalsuka 2022
Arendalukens høydepunkt for Ung i Trafikken var da Liv Marie 
deltok i en paneldebatt i regi av Statens Vegvesen, sammen 
med Eline Stene, organisasjonssekretær i Sentrumsungdom-
men, og Emma Erlandsen, 2.nestleder i Unge Høyre. I tillegg 
var seniorrådgiver Lars Inge Haslie med fra Statens Vegvesen.
I samtalen ble det fokus på føreropplæring, samt hvordan å 
skape gode sjåfører i dag og i fremtiden. Statens Vegvesen 
tok for seg hvordan føreropplæringen fungerte i dag. 
Fra Ung i Trafikkens side la Liv Marie spesielt vekt på at unge 
sjåfører bør starte øvelseskjøringen tidlig for å sikre god 
grunntrening før man skal ta lappen. Forskningen viser nemlig 
at mye øvelseskjøring reduserer risikoen for ulykker senere. 
I tillegg ble det løftet frem at risikovurdering er noe som må 
trenes på, og at ungdom trenger mye repetisjon. Så gikk de-
batten videre til Ung i Trafikkens nye prosjekt; valgfag trafikk. 
Her var den generelle forståelsen at kjøreopplæringen er vik-
tig for hele landet, siden man også blir en bedre myk trafikant 
gjennom kjøreopplæringen.
Senterungdommen ville ha valgfag trafikk som et obligato-
risk fag i ungdomsskolen, så prosjektet ble derfor sett på 
som et godt tiltak. Unge Høyre stilte seg mer skeptiske til å 
ta kjøreopplæringen inn i skolen, og viste til at den norske 

skolen sliter mede en del vanskelig prioriteringer i timeplanen 
fra før av. Lars Inge Haslie i Statens Vegvesen talte varmt for 
forslaget som en god løsning for å utdanne flinke sjåfører. Han 
la spesielt vekt på at valgfaget vil være mer omstendelig enn 
de 17 timene man får hos en kjøreskole, og det vil by på mer 
repetisjon og grundigere opplæring. 
Ung i Trafikken fikk også med seg et seminar med represen-
tanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Statens Vegvesen, Trygg 
Trafikk, AMCAR Norge, Norsk Motorcykkel Union og samferd-
selsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
Her ble ulykkessituasjonen på norske veier hittil i 2022 ble 
diskutert, samt at både strakstiltak og tiltak med langtidsvir-
kende effekt ble diskutert for å få ned tallet på antall drepte 
i trafikken frem mot 2050. Noen av de nevnte tiltakene var 
setebeltesperre, alkolås, møtefrie veier, smart fartstilpasnings-
teknologi, nedsatte fartsgrenser og oppfriskningsprøve for 
motorsykkel. Det var allikevel stor enighet om at holdninger 
og atferd er det viktigste middelet mot målet om null trafikk-
drepte i 2050. 
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Ung i Trafikken med 
suksess på TikTok

Ung i Trafikken fikk med seg selveste David Mokel og Dennis Siva til å 
sette fokus på oppmerksomhet i sommertrafikken. «Beste reklamen jeg 
har sett», lyder responsen.
I samarbeid med Avia-produksjon har Ung i Trafikken produ-
sert en kampanje med humor som virkemiddel. Videoene i 
kampanjen har gjort stor suksess på TikTok og andre sosiale 
kanaler, med flere millioner visninger til sammen og stort 
engasjement blant publikum.
Innholdet er en del av en serie, og du vil kjenne igjen karakte-
ren «Leo» og influenserne i de neste kampanjene som belyser 

fart og rus. Følg med i våre sosiale kanaler for å se de neste 
filmene i serien.
– Vi bruker sterke virkemidler i kommunikasjonen, og det an-
ser vi som viktig for å nå igjennom all støyen i sosiale medier. 
Vi prøver å være godt orientert om hva som påvirker målgrup-
pen for å kunne nå frem best mulig, sier kampanjeleder Liv 
Marie Bendheim i Ung i trafikken.

Nå nærmer det seg landsmøte igjen! 
Tirsdag 15 november 2022 kl. 19.00 avholder Ung i trafikken sitt landsmøte. 
Med gode erfaringer fra når vi ble tvunget til å kjøre det digitalt, så velger vi å fortsette med 
det.  Landsmøtet kjøres også i år på teams. 
Alle medlemmer i Ung i trafikken er hjertelig velkommen til å delta. 
Ønsker du å delta, så send en epost innen 1. november med navn og telefon nummer til post@
ungitrafikken.no 



Navn:                                        Adresse: Frist: 1. november 2022

Tonny Fløystad, Arendal * Andres Gilberg, Ytterøy  

* Kirsti Rydland, Norheimsund

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 2–2022:

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

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

MA-kryssord 4-2022
MA-kryssord 2022-4 
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Å lade bilen med 
stikkontakt er ikke bare 
mer brannfarlig enn å 
bruke ladeboks. – Opptil 
30 prosent av strømmen 
kan gå tapt fra støpselet 
til bilen din. Det blir dyrt 
med dagens strømpriser.

- Mange betaler for bortkastet ladestrøm
Det sier Roger Ytre-Hauge, som er fag-
sjef på motor i Frende Forsikring.
Tallene kommer fra ADAC, Europas stør-
ste forbund for bilister. Analysen viser at 
effekttapet er betydelig hvis du lader el-
bilen, eller hybridbilen, på gamlemåten. 
Dette er løsningen 
1. juli 2022 trådte også nye regler for 
elbillading i kraft. De nye reglene sier 
at hvis du skal ha et nytt ladepunkt 
hjemme, må du ha en ladestasjon. I 
den nye normen er verken vanlige eller 
industrielle stikkontakter gyldig.

- Strømtapet gir enda en grunn til å 
installere ladeboks hjemme. Ladekapasi-
teten er større, og det går også raskere. 
Legg et strømtap på opp mot 30 pro-
sent på toppen, så er ikke argumentene 
for å holde på stikkontakten så mange 
lenger, sier Ytre-Hauge.
Undersøkelsene til ADAC viser også 
at det er et betydelig strømtap hvis du 
sammenligner ladeboks med stikkontakt 
på lavere effekt.
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SØK PROSJEKTMIDLER
Stiftelsen Ansvar för Fremtiden åpner no for ny søknadsperiode  
1. juni til 31. august 2022.

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

Les mer om søknader og 
stiftelsen på våre 
hjemmesider: 

www.ansvarforframtiden.se

Egil Hålands vei 14 B 
3055 KROKSTADELVA 

Tlf. 476 83 385

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

Follebu  
Bil AS
Volden 11 

2656 FOLLEBU
Tlf. 61 22 95 68

5589 SANDEID   Tlf. 52 76 49 00

KC-Transport AS 
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Eikeland  
Trafikkskole AS

Borkedalsveien 31 
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02

Odd  
Gleditsch AS
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD 

Tlf. 33 44 83 20

Sola Bobil AS 
4313 SANDNES
Tlf. 51 69 02 00

Vidvei  
Eiendom AS 

Skareveien 100
3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Strandgata 59
6150 ØRSTA

Tlf. 57 69 86 50

K. Halstensen 
AS

5399 BEKKJARVIK 
Tlf. 55 08 40 00

Finn  
Løken AS 

1431 ÅS 
Tlf. 64 94 29 65

Tollbugata 1
3187 HORTEN 
Tlf. 33 03 07 50

Refsland  
Transport AS 

Marknesvingen 9 
4052 RØYNEBERG

Tlf. 918 30 961

Strandavegen 15
6905 FLORØ

Tlf. 57 75 70 00

Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00



Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   

E-post:

930,- Ordinært med veihjelp

630,- Ordinært

720,- Honnør med veihjelp

420,- Honnør

300,- Familiemedlem

260,- Støttemedlem

Jeg ønsker tilleggsdekning
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. Du kan også melde deg 
inn pr epost (ma@marusfritrafikk.no) eller på https://blimedlem.marusfritrafikk.no/blimedlem/
Sendes til: MA - Rusfri Trafikk, PB 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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


