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Vi er inne i adventstiden, den gode ventetiden, med 
de forventninger og forberedelser som følger med 
den. Vi kjøper eller lager julegaver, vi pynter, kanskje 
baker vi litt og vi handler inn god mat. Vi gleder oss til 
hyggelige dager med familie og venner. 
Dessverre er det også mange blant oss som sitter igjen med sorg og savn etter en 
nær og kjær som døde i trafikken eller ble hardt rammet på annen måte. Etter et 
år med et uvanlig høyt antall alvorlige trafikkulykker, vil det stå en tom stol i mange 
hjem denne julen. Når det gjelder rusulykker og gjennomsnittlig andel de senere år, 
må vi anta at minst 30 personer vil ha mistet livet på grunn av ruspåvirket kjøring 
innen året er omme.
En trafikkulykke rammer flere enn vi kanskje tenker på i første omgang. Den ram-
mer pårørende, venner, medelever og kolleger. I Sverige ble det for noen år siden 
gjort en undersøkelse om dem som var rammet av fyllekjøring; ikke de som var 
direkte innblandet i ulykken, men om dem som stod de drepte og skadde nær-
mest. Undersøkelsen viser at pårørende blir meget sterkt berørt. Mange beskrev 
at de slet i forskjellige livssituasjoner, for eksempel at de ikke lenger hadde samme 
kapasitet i arbeidet sitt og hadde fått vanskeligheter med å konsentrere seg. 20 
prosent av de som var med i studien, hadde blitt sykemeldt eller måtte ha hjelp på 
annen måte, mot to prosent før ulykken skjedde.
Det er nettopp dette temaet vi berører i vårt bidrag til reklamefri dag på TV2 
første juledag. Vi håper videoen skal gi en påminnelse om at det å sette seg bak 
rattet i påvirket tilstand kan ødelegge svært mange liv, direkte og indirekte.
Vi vet at i den nærmeste tiden konsumeres det ekstra med alkohol. Ikke nøl med 
å varsle politiet hvis du ser mistenkelig kjøreadferd. Ikke nøl med å ta bilnøkkelen 
fra noen som har til hensikt å kjøre i påvirket tilstand.  Med en slik handling kan 
du redde liv og bidra til at ulykkesstatistikken ikke gjør et nytt, uhyggelig byks i 
desember.
Til slutt en oppfordring; bruk hjemmesiden vår! Der finner du mye informasjon om 
alt som omhandler rus i trafikken og annen trafikksikkerhet, om våre medlemsfor-
deler, samt at du kan lese komplette årganger av dette fantastiske magasinet helt 
tilbake til 2006 og dessuten historiske klipp fra 1945 og fram mot nyere tid. 
En fredfull julehøytid og et trafikksikkert godt nytt år ønskes deg og dine!
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– Norske bruer blant de sikreste i verden

Ny teknologi og mer bærekraftige løsninger, byr 
på mange spennende muligheter på brufronten 
i fremtiden. – Norske bruer er blant de sikreste 
bruene i verden, mener Mathias Egeland Eidem 
i Statens vegvesen.

I oktober inviterte Statens vegvesen 
til den årlige brukonferansen. Her ble 
man informert om kommende og på-
gående prosjekter, både i Norge og 
i utlandet. Bærekraftig brubygging, 
digitalisering og status om pågående 
bruprosjekter var temaer det ble 
snakket om på konferansen. 
– Vi er godt fornøyde med gjen-
nomføringen av årets konferanse. 
Presentasjonene holdt et høyt faglig 
nivå, og tilbakemeldingene tyder på 
at deltakerne hadde stort utbytte 
av innholdet, sier Mathias Egeland 
Eidem i Statens vegvesen.
– Det er, og vil fortsette å være, 
god aktivitet knyttet til brubygging 
i Norge, selv om forslaget til nytt 
statsbudsjett legger begrensninger 
på oppstart av nye, store prosjekter. 
Aktiviteten vil være knyttet til både 
nybygg og vedlikehold eller oppgra-
dering av eksisterende bruer, påpeker 
Egeland Eidem.  
Vil involvere flere 
I år deltok over 300 personer på Bru-
konferansen, en faglig møteplass for 

alle som jobber med eller interesserer 
seg for brufaget. Kjell Inge Davik, ut-
byggingsdirektør i Statens vegvesen, 
åpnet konferansen med en appell til 
brumiljøet: 
– Mange store, spektakulære bruer 
skal bygges her til lands de neste 
årene. Vi ønsker flere norske firmaer 
med i konkurransene om byggingen 
av bruer i Norge.
Davik påpekte at Vegvesenet siden 
2020 har gjennomført konkurranser 
med forhandling i større prosjekter. 
Denne dialogen mellom byggherre 
og entreprenør gir økt kompetanse 
og muligheten til å diskutere kompe-
tanse og risiko underveis i konkurran-
sen – noe som er en styrke for begge 
parter, ifølge Davik. 
Status på norske bruer 
På konferansen presenterte Statens 
vegvesen status på en rekke prosjek-
ter, blant annet fastlandsforbindelse 
over Halsafjorden, Sulafjorden og 
Julsundet, samt E6 Leirfjordbrua. 
Videre var det en orientering om 
forsterkningsprosjektet på Flåbrua i 

Geiranger, en verna steinhvelvsbru 
som inngår som en del av den spek-
takulære Geirangervegen. 
Nye Veier AS og Bane NOR holdt 
presentasjoner om sine pågående og 
kommende prosjekter i hele landet.  
I løpet av konferansedagene ble også 
brukollapsen på Tretten tidligere i år, 
belyst. Per Olav Hetland fra Sta-
tens havarikommisjon holdt et kort 
innlegg om hendelsen, med vekt på 
utfordringene med å sikre spor i et 
ustabilt miljø. 
– Det er en pågående undersøkelse, 
og vi jobber med å kvalitetssikre 
våre funn. En sluttrapport skal være 
ferdig innen ett år, foreløpig henviser 
vi til infoskrivet på våre nettsider, sa 
Hetland. 
– Blant de sikreste bruene i verden 
Etter kollapsen av Tretten bru, valgte 
Statens vegvesen å stenge 14 til-
svarende fagverksbruer. Tretten bru 
hadde enkeltinspeksjon 3. juni 2022 
og hovedinspeksjon i 2021. Inspek-
sjon ble gjennomført av fylkeskom-
munen, men rapportene går inn i 

Av Silje Bjørnstad
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– Norske bruer blant de sikreste i verden
Vegdirektorats bruforvaltningssystem 
Brutus. Årsaken til brukollapsen på 
Tretten er fortsatt uklar, og en rekke 
bruer er fremdeles stengt. 
Både Vegvesenet og andre bru-eiere, 
jobber kontinuerlig med inspeksjoner, 
drift og vedlikehold av bruene på det 
offentlige vegnettet i Norge.  
– I tillegg jobber Statens vegvesen 
med å teste ut instrumentering av 
bruer. Stavåbrua er et eksempel der 
instrumenteringen varslet at det 
var oppstått en skade på brua som 
krevde umiddelbart tiltak. Instrumen-
tering er fortsatt dyrt og ressurskre-
vende å følge opp, så dette vil nok 
bare bli implementert på utvalgte 
kritiske objekter, spesielt i startfasen, 
sier Mathias Egeland Eidem.
– Norske bruer er blant de sikreste 
bruene i verden. Likevel er det viktig 
å sikre at alle nye bruer som bygges, 
tåler den lasten de er prosjektert for, 
legger han til og forsikrer at sikkerhe-
ten til trafikantene alltid er noe man 
fokuserer på.  
Noe av det viktigste som blir sjekket, 

er skader som kan påvirke bruenes 
bæreevne og trafikksikkerhet. Typiske 
tegn på dette kan være setningsska-
der, erosjon, sprekker, brudd, avskal-
ling, rust, betongskader og malings-
skade på stål. 
Viktige verktøy 
Drone og annen ny teknologi kan bli 
mer brukt på bruinspeksjoner i frem-
tiden. Nettopp digitale verktøy var et 
annet sentralt tema under Brukonfe-
ransen. Ifølge Egeland Eidem vil digi-
talisering være viktig innen prosjekte-
ring av nye konstruksjoner ved bruk 
av BIM, men også for identifisering av 
skader på bruer (fortrinnsvis overfla-
tebehandling på stålbruer og riss/
avskalling på betongbruer) ved bruk 
av droner og kunstig intelligens.  
Digitale tvillinger og automatisering 
av dataflyt begynner å bli mer og mer 
vanlig også i norske bruprosjekter. 
Under Brukonferansen ble det vist 
fram flere ulike digitale verktøy.  
– Når vi kan automatisere dataflyten 
på tvers av ulike fagområder, slik at vi 
kan sjekke leveranser og fagressurser 

på et tidlig tidspunkt, fører det til 
mer fleksibel samhandling og mulig-
heten til å avdekke feil og mangler i 
en tidlig fase i prosjekter. Slik forhin-
drer vi misforståelser og “redsel” for 
å ha gått glipp av viktig informasjon. 
Tiden med dokumenter på avveie er 
forbi, fastslo Eirik Hellerud Åsbakk fra 
Statens vegvesen. 
Vil bli bedre på bærekraft 
Det grønne skiftet har sitt å si også 
for bruvedlikeholdet. For å redu-
sere klimagassutslipp og sikre mer 
bærekraftig brubygging, skjer det 
mye forsknings- og utviklingsarbeid 
for å vurdere alternative materialer, 
muligheten for gjenbruk av materiale 
og mer klimavennlig produksjon av 
betong med miljøvennlig prosesse-
ring av CO2. 
– Bærekraft vil bare bli viktigere i 
tiden fremover. Dette er en bransje 
som bruker mye byggematerialer 
som stål og betong, derfor er det vik-
tig at bransjen ser på flere muligheter 
for å redusere Co2-fotavtrykket, sier 
Mathias Egeland EIdem.

SAMLET OVER 300 BRUEKSPERTER:

Daniel Tran (t.v.) og Mathias Egeland 
Eidem fra Statens vegvesen var godt 
fornøyde med årets Brukonferanse.

FOTO: LINDA GRØNSTAD, STATENS 
VEGVESEN

Brukonferansen 2022 avslørte spektakulære fremtidsplaner

BRUBYGGING: På Kvitsøy kommer det 
tre bruer ute i havgapet i Boknafjorden 
mellom Stavanger og Haugesund. Pla-
nen er at bruene skal stå ferdig i 2024. 
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Den verste tiden for dagen derpå-promille:

Desember er den måneden hvor mange inntar mer alkohol enn ellers i 
året. Dermed risikerer de å kjøre med promille – uten å vite om det.

Det anslås at det foretas om lag 140 
000 ruspåvirkede kjøreturer hver 
eneste dag i Norge. Personene som 
blir tatt, kan enten være påvirket 
av alkohol, narkotiske stoffer eller 
medisiner.  
Tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at 
det fra januar til november i 2021 ble 
totalt registrert 8610 anmeldelser for 
ruspåvirket kjøring. I samme periode 
i 2022, er tallet 10502 anmeldelser – 
en økning på 22 prosent. 
Assisterende UP-sjef Roar S. Larsen 
forteller at politiet gjennomfører 
ruskontroller hver eneste dag, og 

poengterer at en ruspåvirket sjåfør 
utsetter ikke bare seg selv, men også 
andre trafikanter for fare. 
– Risikoen for å bli involvert i en 
dødsulykke er 68 ganger høyere for 
en promillekjører enn for en edru sjå-
før. Vi ber alle som skal på festlighe-
ter i førjulstiden om å la bilen stå, hvis 
de skal drikke alkohol, sier Larsen. 
– Bidra til trafikksikkerheten ved å 
kjøre rusfritt, oppfordrer den assiste-
rende UP-sjefen. 
– Urovekkende tall
Videre viser tall en kraftig økning i 

antall anmeldelser av unge, ruspåvir-
kede sjåfører. Allerede ved utgangen 
av oktober i år, er flere ruskjørere 
under 25 år blitt tatt enn tilfellet var 
for hele fjoråret. 
Hittil i år er 2.148 sjåfører under 25 år 
anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 
1.790 i hele 2021. Det gir en økning 
på 17 prosent. Dette bekymrer Ung i 
Trafikken. 
– Disse tallene er svært urovekkende. 
Vi vet at rundt hver fjerde alvorlige 
trafikkulykke skjer på grunn av rus, 
så i møte med julebordsesongen er 
dette svært skremmende tall, sier Liv 

Mange risikerer å bli fylle-
kjørere etter julebord

Av Silje Bjørnstad
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Marie Bendheim, prosjekt- og kam-
panjeansvarlig i UiT.
– Rus er en kjent årsak til trafikkulyk-
ker, og mange ruskjørere blir tatt 
med dagen derpå-rus. Alkoholen 
forsvinner saktere fra kroppen enn 
det mange liker å tro. Å vente i 12 ti-
mer etter at man har drukket, er ofte 
for lite. Vi oppfordrer unge sjåfører 
til å ta rusfri kjøring på alvor. Vent 
litt ekstra etter at du har drukket, 
for å være på den sikre siden, råder 
Bendheim.  
Alle har et ansvar 
De fleste vet at det er ulovlig å kjøre 

bil i påvirket tilstand. Promillegrensen 
i Norge er på 0,2 promille. Selv om 
det kun er en kort tur hjem, må du la 
bilen stå etter festlighetene. Planlegg 
for alternative transportmuligheter, 
og husk at promillen kan sitte i krop-
pen lenge etter at du tok det siste 
glasset. 
Vær sikker på at du er i stand til å 
kjøre bil før du eventuelt setter deg 
bak rattet neste dag. I tillegg har du 
et ansvar for å si ifra til andre som 
vurderer å kjøre ruset – og meld fra 
hvis du vet eller mistenker at noen 
kjører ruset. 

– En viktig huskeregel er: "Er du usik-
ker på om du kan kjøre dagen derpå, 
er det sikkert at du ikke skal kjøre”, 
sier UP-sjef Larsen, som også kan for-
telle at politiet gjennomfører en egen 
kontrolluke for rus i uke 49. 
– Det overordnede målet for kontrol-
luken er å forebygge og avdekke 
mistanke om ruspåvirket kjøring og 
redusere antallet drepte og hardt 
skadde på norske veier forårsaket av 
sjåfører som er ruspåvirket, under-
streker han. 

DETTE ER STRAFFEN VED PROMILLEKJØRING 
 √ Ved promille mellom 0,2 og 0,5 i blodet eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften mellom 0,1 og 0,25 milligram 

per liter luft, idømmes det vanligvis ikke fengselsstraff og man mister vanligvis ikke førerkortet. Straffen er oftest 
en høybot om det ikke har vært uhell, en spesiell risikosituasjon eller at en tidligere er dømt for promillekjøring.

 √ Ved promille fra 0,5 til 1,2 i blodet eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften mellom 0,25 og 0,6 milligram per 
liter utåndingsluft, idømmes det som regel betinget fengsel, men du kan også idømmes ubetinget fengsel. Boten 
vil ligge på rundt en og en halv månedslønn. Det er vanlig å miste førerkortet fra snaut ett år til opp imot to år.

 √ Ved promille over 1,2 i blodet eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,6 milligram per liter luft, idøm-
mes ubetinget fengsel i minst 14 dager, men oftest lenger. Med en promille over 1,2 får man i tillegg bot på en og 
en halv månedslønn, og du mister førerkortet i minst 2 år.

FRYKTER JULEBORD-SESONGEN: 
Liv Marie Bendheim er prosjekt- og 
kampanjeansvarlig i Ung i trafikken og 
hun er bekymret for økningen i antall 
anmeldelser av unge, ruspåvirkede 
sjåfører. (FOTO: Ung i Trafikken)

KJØR RUSFRITT: Assisterende UP-sjef Roar S. Larsen forteller at politiet fore-
bygger og avdekker ruspåvirket kjøring hver dag ved at samtlige som stanses i 
trafikkontroll må gjennomføre blåsetest. (FOTO: Utrykningspolitiet)
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Bilen din kan bli dobbeltsjekket på EU-kontrollen

Avslører utro tjenere på verkstedene:

Av Knut Skogstad

Årlig blir det utført rundt 1,3 millioner 
EU-kontroller, eller Periodisk kjøretøy-
kontroll (PKK), som det riktige navnet 
egentlig er, på norske biler.
Ordningen ble innført tilbake i 1998 
og er obligatorisk. For biler under 
3.500 kilo er første kontroll etter fire 
år fra bilen var ny. Deretter er det 
kontroll hvert annet år. Selve kon-
trollen er lik i alle EU- og EØS-land. 
Innholdet i den har blitt endret un-
derveis og er i dag mer omfattende 
enn i starten.
Mange med særlig en eldre bil er nok 
litt bekymret når det er tid for kon-
troll. I halvparten av tilfellene forlater 
bilene verkstedet med én eller flere 
mangler avmerket på kontrollskjema-
et. Dette må så utbedres og bilen må 

vises igjen for å bli godkjent.
I noen tilfeller kan det være snakk om 
betydelige mangler og en regning 
som blir så stor at det ikke lønner seg 
å reparere bilen. 
Det er nok en medvirkende faktor 
til at det dessverre også jukses med 
kontrollen. Det er flere eksempler 
på at verksteder bevisst har sluppet 
gjennom biler som ikke burde vært 
godkjent. I andre tilfeller er det snakk 
om ansatte som ikke følger reglene 
og som lurer arbeidsgiveren sin.
5.000 stikkprøver årlig
Senest i høst avdekket Statens veg-
vesen en slik sak, i Sandefjord. De 
mistenker at én ansatt ved et lokalt 
verksted har jukset med kontrollene 

på ikke mindre enn 543 kjøretøy. 
Vedkommende tok betalt for dette 
direkte og godkjente bilene utenfor 
verkstedets systemer.
Ofte er det tips som fører til at slike 
saker blir avdekket. Men Statens 
vegvesen har også en omfattende 
kontrollvirksomhet der de tar stikk-
prøver ved en rekke verksteder. 
Bilverkstedene som utfører EU-kon-
troller kan når som helst få besøk av 
Statens vegvesens tilsynsmedarbei-
dere.
 – Vi gjennomfører rundt 5.000 
stikkprøver på EU-kontroller årlig. 
Når verkstedene er ferdig med en 
kontroll, skal de melde inn kontroll-
skjemaet digitalt til oss. Når vi er ute 
på stikkprøver, følger vi med på kon-

Juks er et alvorlig problem her. Derfor tar Statens vegvesen rundt 
5.000 stikkprøver, hvert eneste år.

Det er strenge regler for hvilke verksteder 
som får utføre EU-kontroller. Statens vegvesen 
følger også nøye med og tar jevnlige stikkon-
troller. Illustrasjonsfoto.
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Bilen din kan bli dobbeltsjekket på EU-kontrollen
trollskjemaene etter hvert som de blir 
lagt inn. Da kan vi sende verkstedet 
beskjed om at det aktuelle kjøretøyet 
ikke må forlate verkstedet før vi har 
vært og sjekket det. Vi sørger for å 
være i nærheten av verkstedet og 
dukker opp i løpet av 30 minutter, 
sier seksjonsleder Einar Eskilt i Sta-
tens vegvesen.
Målretter kontrollen
Når kontrollørene er ute på oppdrag, 
kan de la det digitale verktøyet velge 
ut hvilke verksteder og biler som skal 
kontrolleres, eller de kan legge inn 
visse parametere hvis det er noen 
virksomheter de er mer interessert i.
– Inne i systemet ser vi også histo-
rikk på verkstedet, når de hadde 
stikkprøve sist gang, og resultatet av 

denne. Slik kan vi sjekke om de har 
rettet opp i forhold som vi har påpekt 
tidligere, sier Eskilt.
Historikken som er lett tilgjengelig 
for tilsynsmedarbeiderne, bidrar også 
til at Statens vegvesen kan målrette 
kontrollene mot virksomheter der det 
er mest sannsynlig at ikke alt er på 
stell.
Må godkjennes på nytt
– Det skal lønne seg å drive butikken 
skikkelig. Men samtidig er det slik at 
alle som gjør en myndighetsoppgave 
på våre vegne, må regne med besøk 
av oss fra tid til annen, sier Eskilt.
I tillegg til stikkprøvekontroller bruker 
Statens vegvesen også innrappor-
terte data for å se etter uregelmes-

sigheter. Flere useriøse aktører har 
blitt avslørt på denne måten.
Bilverksteder som utfører EU-kontroll, 
må ha en egen godkjenning fra 
Statens vegvesen for å utføre denne 
oppgaven. Bilverkstedene skal også 
ha rutiner for å unngå at uriktige 
kontroller blir meldt inn i vegvese-
nets systemer. Blir det avdekket at 
verkstedene ikke gjør kontrollene på 
riktig måte, kan de miste retten til å 
utføre dem.
Når Statens vegvesen avdekker juks, 
blir alle de aktuelle godkjenningene 
trukket tilbake. Bilene må dermed 
godkjennes på nytt.

Dette er EU-kontrollen
Alle tunge og lette kjøretøy 
må på EU-kontroll.

Vanlige personbiler skal kon-
trolleres første gang når de 
er 4 år gamle, deretter annet 
hvert år.

Tunge kjøretøy (over 3.500 
kilo), ambulanser og taxier skal 
kontrolleres hvert år.

EU-kontrollen tar man hos 
bilverksteder (kontrollorgan), 
som har godkjenning for 
dette.

EU-kontrollen består av to 
deler, en trafikksikkerhetsdel 
og en miljødel

I trafikksikkerhetsdelen kon-
trolleres blant annet lys, sikt, 
hjul, belter og bremser.

I miljødelen måles støy og 
avgasser.

– Ikke en tilstandsrapport
Det er viktig å skille mellom EU-kontroll og en tilstandsrapport/
bruktbiltest. Sistnevnte er gjerne langt mer grundig. Her er det 
større fokus på driftssikkerhet og for eksempel kosmetiske skader/
rust, enn det er på EU-kontrollen.
Samtidig er en «fersk» EU-kontroll helt klart viktig når man skal 
kjøpe eller selge bruktbil. Det gir en pekepinn på hvor god stand 
bilen er i.  Men noe fullgodt alternativ til en test hos for eksempel 
NAF, Viking eller et bilverksted, er den ikke.

Einar Eskilt er seksjonsleder i Statens 
vegvesen.

Statens vegvesen utfører ikke min-
dre enn 5.000 stikkprøvekontroller 
hvert år. Maks 30 minutter etter at 
EU-kontrollen er innrapportert, skal 
de være på plass på verkstedet. 
Foto: Statens vegvesen.



10 MOTORFØREREN  |   5  |   2022

Nå er Norge med på verdens 
viktigste kollisjonstester

Statens vegvesen har fått to representanter i Euro NCAP. De kan påvirke 
hvordan krasjtest-instituttet jobber.

Euro NCAP (European New Car As-
sessment Programme) er en uavhen-
gig organisasjon som utfører forbru-
kertester på kjøretøy, der sikkerhet 
blir vurdert og rangert med stjerner. 
Både bilkjøpere og bilbransje legger 
stor vekt på resultatene i Euro NCAPs 
tester, hvor toppkarakteren er fem 
stjerner.
Organisasjonen ble etablert i Leuven 
i Belgia i 1996, og de første resultate-
ne ble publisert i februar 1997. Dette 
anses også som et vannskille for 
arbeidet med å gjøre bilene sikrere. 
Testene hos Euro NCAP fikk helt fra 
starten av stor oppmerksomhet. 
Det ble også veldig raskt tydelig for 
bilprodusentene at dårlige resultater 
her kunne være helt ødeleggende 
for salget av en bilmodell. Dermed 
tilpasset de fleste seg raskt kravene.
Både myndigheter, bilprodusenter 

og forbrukerorganisasjoner er med 
i samarbeidet, og nå er også Norge 
med i det gode selskap. I oktober 
ble Statens vegvesen medlem, og 
på Euro NCAPs høyeste nivå – Board 
of Directors – sitter nå Stein-Helge 
Mundal og Hans Olav Hellesøe som 
Vegvesenets representanter, som 
henholdsvis direktør og varadirektør.
Etablere nye krav
Norge er dermed på plass der ny 
teknologi blir diskutert og vurdert, og 
der det blir besluttet hvilke kjøretøy 
som skal testes og hvilke kriterier 
som skal ligge til grunn for testene. 
Statens vegvesen er i første omgang 
medlem i tre år, og direktørene har 
møte to-tre ganger årlig.
– Vi har hatt flere forespørsler om å 
delta, og har vurdert dette fortlø-
pende. Nå bestemte vi oss altså for å 
prøve oss i en 3-års periode. Først og 

fremst handler det nå om å bli kjent 
– og komme inn i arbeidsprosessene, 
sier Stein-Helge Mundal.
Mundal og Hellesøe har allerede vært 
med på sitt første fysiske møte i orga-
nisasjonen, legger han til.
– Blant det som ble diskutert der, 
var om Euro NCAP skal begynne å 
teste flere kjøretøykategorier enn nå, 
forteller Mundal.
– Hvordan opplever du deltakelsen så 
langt?

– Noe av det jeg opplever som veldig 
interessant, er at Euro NCAP også 
tester nye førerstøttesystemer. Her 
er en liten organisasjon raskere til å 
etablere nye krav, enn det store EU-
systemets arbeid med regelverk. Euro 
NCAP er kjappere og mindre byrå-
kratisk, og kan enklere legge lista litt 
høyere, uten å være slavisk bundet 
av regelverk. Ratingen om sikkerhet 

Av Frank Williksen

Euro NCAP har for lengst blitt «fasiten» på kollisjonstester i vår del av verden. Her er 
det nye Mercedes EQA som møter veggen, og får toppkarakter på 5 stjerner.
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forteller noe om den enkelte testede 
bilen i forhold til andre, og ved å 
skjerpe kravene, blir resultatet også 
lettere flere stjerner etter som pro-
dusentene blir flinkere. Euro NCAP 
begynte med enkle krasjtester, men 
tester nå også førerstøttesystemer. 
Ofte er disse mer krevende å vurdere 
enn mer målbare krasj, sier han.
– Hvordan korresponderer dette med 
hverdagen i Statens vegvesen?

– Vi får en del klager fra forbrukere 
på førerstøttesystemer som ikke 
fungerer optimalt under våre forhold. 
Her er det viktig å være klar over 
at Euro NCAP ofte også vurderer 
systemer som ennå ikke er lovpålagt 
produsentene.
– Eksempler på dette kan være 
automatiske fjernlys, og flere henven-
delser om adaptiv cruisekontroll som 
bremser umotivert. Skiltgjenkjenning 
er heller ikke alltid helt liketil. Under 
testing av slike systemer, opplevde 
vi en gang at skjermen varslet farts-
grense 10 km/t – fordi systemet 
hadde lest et reklameskilt langs veien 
for boller til 10 kroner, forteller Stein-
Helge Mundal.
Han mener EuroNCAPs objektive 

testresultater er nyttige på flere 
måter.
Viktig å være med
– Da organisasjonen startet på 
1990-tallet, hadde det lenge vært 
opplest og vedtatt at spesielt Volvo 
og Mercedes-Benz var de sikreste 
bilene, noe som den gangen var 
vanskelig for forbrukerne å vurdere. 
Til alles overraskelse ble det ingen 
av de to, men Renault som ble den 
første bilprodusenten som faktisk 
fikk fem stjerner, for Laguna i 2002. I 
dag vet de fleste hva som kreves for 
å få toppkarakter, så de som vil kan 
oppnå fem stjerner.
– Hva står på programmet i møtene?

– Det handler litt om å være med å 
bestemme hva som skal testes, og 
om nye ting skal inn i programmet. 
For oss i Statens vegvesen handler 
det også om å ta opp ting som ikke 
virker som det skal under våre for-
hold. Svenskene er for eksempel vel-
dig opptatt av elgpåkjørsler, og både 
hos dem og her i landet fungerer 
filassistanse dårlig når vegmerkingen 
er dekket av snø og is. Generelt gir 
Euro NCAP oss en mye bedre mulig-
het for påvirkning enn i EU. Her er vi 

medlem, og har samme stemme som 
alle andre medlemmer.
– Hvilken verdi har deltakelsen for 
Vegvesenet?

– For oss er det viktig å få være med 
i diskusjonen med kjøretøyeksperter 
fra land med sterkere industrielle 
tradisjoner enn Norge. Det vi lærer 
og tar med oss herfra, kan vi senere 
bruke i arbeidet med regelverk og 
krav til kjøretøy her i landet, slutter 
Stein-Helge Mundal.
Hvor sikker er bilen din?
Euro NCAP har lagt ut alle resultate-
ne fra bilene de har testet fra starten 
og opp til i dag, på sin nettside. Her 
går du inn på www.euroncap.com og 
velger «find a car» - så er du i gang. 
Dette er også et veldig nyttig hjel-
pemiddel hvis du for eksempel skal 
kjøpe bruktbil. Hos Euro NCAP får du 
fasiten på hvor sikker bilen er. 
Men husk at kravene stadig har blitt 
strengere. Det er stor forskjell på å få 
5 stjerner i 2000 – og 5 stjerner i dag. 
Her har Euro NCAP bidratt til å løfte 
kravene til sikkerhet og førerstøtte-
systemet kraftig.

Stein-Helge Mundal sitter i Euro 
NCAPs “Board of Directors”. Han får 
med det et verdifullt innsyn i hvor-
dan organisasjonen jobber – og kan 
bidra med norske perspektiver på 
arbeidet. Foto: Statens vegvesen.

Renault Laguna var den første bilen som fikk 
fem stjerner hos Euro NCAP. Det overrasket 
nok mange. 

Euro NCAP måler nøye hvordan fører og 
eventuelle passasjerer rammes ved en 
ulykke. Her har det for eksempel skjedd 
mye rundt airbager, både antall, plasse-
ring og funksjonalitet.
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Dette skal være den sikreste Volvoen noensinne
Av Knut Skogstad

Volvo har lange og sterke tradisjoner 
med å lage sikre biler. Det handler 
primært om to ting: Hvordan de kon-
struerer og bygger bilene sine? Og 
hva de legger inn av sikkerhetsutstyr?
På begge disse områdene har det 
vært en stor utvikling i flere tiår. Men 
det er særlig på utstyrsfronten mye 
har skjedd de siste årene. Det som 
startet med ABS-bremser, kollisjons-
puter og antiskrenssystemer, har gått 
videre til å omfatte en rekke fører-
støttesystemer som skal minimere 
risikoen for en ulykke.
Da Volvo tidlig i november presen-
terte den helt nye og store elektriske 
SUV-en EX90 i Stockholm, var sikker-
het som ventet et viktig poeng. Og 
målsetningen er klar: Dette skal være 

den sikreste bilen Volvo noensinne 
har laget. Det betyr også at de har 
lagt lista høyt. 
Bygget på ny plattform
Bilen er bygget på en helt ny platt-
form som kun skal brukes på elbiler, 
kalt SPA2. Grunnkonstruksjonen skal 
være den kraftigste og mest solide i 
en Volvo noen gang. Den store bat-
teripakken på hele 111 kWt er svært 
godt beskyttet, blant annet med 
flere systemer som skal hindre at en 
kollisjon/skade kan føre til skade eller 
brann i selve batteripakken.
Dette kombinert med et stivt karos-
seri med store deformasjonssoner, 
skal redusere skadeomfanget, hvis 
bilen havner i en ulykke. 

Men helt grunnleggende er det altså 
å unngå ulykker i utgangspunktet. 
Her kommer Volvo med flere nyvin-
ninger. 
Utgangspunktet er at bilførere gjør 
feil. De kan være slitne, stresset, 
uoppmerksomme - eller ha fokus på 
helt andre ting enn å kjøre. Slikt blir 
det ulykker av. 
Følger med på føreren
Volvo har blant annet utviklet et nytt 
system for førerforståelse. Dette 
følger med på det føreren gjør bak 
rattet, og skal gripe inn ved mistanke 
om at hun eller han er distrahert, 
trøtt eller på annen måte uoppmerk-
som. Særlig distraksjoner er blitt et 
omfattende problem de siste årene. 

Volvo legger lista høyt med sin nye og elektriske EX90. 
Men så har den også mye å leve opp til.

1.
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Dette skal være den sikreste Volvoen noensinne
Altfor mange sjekker smarttelefonen 
sin mens de kjører bil. Store skjermer 
gjør også at mange flytter blikket fra 
veien. Det skal ikke mange sekunder 
til før farlige situasjoner kan oppstå. 
Volvos system for førerforståelse er 
basert på to kameraer inne i bilen, 
i tillegg et såkalt sensorisk ratt. Det 
skal i første omgang advare føreren, 
så korrigere – og deretter ta over 
hvis vedkommende ikke responderer. 
I helt spesielle situasjoner kan det 
sørge for at bilen svinger til siden, 
stanser og aktiverer nødblinken.
Euro NCAP-rekord?
Utvendig har bilen et omfattende 
«skjold» bestående av 16 ultralyd-
sensorer, åtte kameraer, fem radarer 

og en såkalt Lidar-sensor, sistnevnte 
plassert over frontruten.
Lidar er en sensormetode som bruker 
et pulserende laserlys til å måle 
avstanden til ulike objekter på en 
nøyaktig og pålitelig måte. Lidar kan 
for eksempel oppdage et menneske 
på 250 meters avstand. Systemet 
fungerer akkurat like bra i mørket, 
som i dagslys.
Sikkerheten trumfer
At EX90 er utstyrt med Lidar er ikke 
vanskelig å se. Den er plassert helt i 
fremre del av taket. Kanskje ikke den 
vakreste designdetaljen på EX90, 
men her trumfer sikkerhet det este-
tiske. Foreløpig er Lidar en relativt 
ny teknologi, det er også en ganske 

kostbar løsning. Men det er ventet at 
den vil finne veien til mange nye biler 
i årene som kommer.
Alle sikkerhetssystemene er også 
koblet opp mot infotainmentsyste-
met, der skjermene skal vise relevant 
informasjon. Her har Volvo fokus på å 
ta bort alt som ikke er viktig og nød-
vendig, for å hindre at sjåføren mister 
fokuset på veien og omgivelsene. 
Volvo EX90 kommer ikke til Norge 
før i første kvartal 2024. Det er derfor 
altfor tidlig med kollisjonstest i regi 
av Euro NCAP. Men det vil overraske 
stort om den ikke setter ny sikker-
hetsrekord her, når den tiden kom-
mer. 

1. Lidaren er plassert over frontruta. Ikke den 
peneste designdetaljen på Volvo EX90, men her 
trumfer sikkerheten det estetiske.

2. Innvendig har Volvo montert kameraer som 
overvåker føreren. I tillegg fungerer rattet som en 
sensor som sjekker at vedkommende har fokus på 
kjøringen.

3. EX90 er Volvos nye toppmodell, den kommer 
til Norge i andre kvartal 2024.

4. Lidaren skanner kontinuerlig omgivelsene og 
kan «se» objekter inntil 250 meter foran bilen.

2. 3.

4.
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Problemer etter bilkjøp?
Det finnes heldigvis god og gratis hjelp å få

Verdt å tenke på før du kontakter advokat, og risikerer 
at tusenlappene flyr.

Problemer i etterkant av bruktbilkjøp 
er en gjenganger. Det er også en 
dominerende årsak til klagesaker hos 
Forbrukerrådet. Som regel handler 
det om kjøpere som mener de har 
fått noe annet enn det selger fore-
speilet. 
Dette gjelder både kjøp fra forhand-
ler/profesjonell aktør, og ved salg 
mellom privatpersoner. I og med at 
bil gjerne er en stor investering, kan 
det også handle om mye penger her. 
Hvis man som kjøper mener at selger 
har opptrådt klanderverdig eller rett 
og slett har gitt feil opplysninger, er 
det vanlig å starte med en dialog her. 
I mange tilfeller når det dessverre 
ikke frem:

– Utfordringen er at det ofte er langt 
mellom partene. Selger og kjøper har 
veldig forskjellig oppfatning om hva 
som har blitt sagt, gjort og lovet. Da 
stilles det sterke krav til dokumenta-
sjon. Og dessverre er det mangelvare 
i mange saker. Ja, det er også slik at 
mange fortsatt ikke en gang tar seg 
bryet med å skrive kontrakt når de 
kjøper bruktbil, sier Brooms bilek-
spert Benny Christensen, som har 
mange år bak seg i bilbransjen.
– Hva gjør man da?

– Det er det store spørsmålet. I noen 
tilfeller har man tilgang til juridisk 
rådgivning, det gjelder for eksempel 
de som er medlemmer i MA – Rusfri 
Trafikk. Det er et viktig gode. Å gå til 

en advokat og selv betale timepris for 
bistanden, det blir fort veldig dyrt. 
Da skal man vite hva man gjør, helst 
også sjekke referanser på advokaten 
først. Tusenlappene flyr fort av gårde 
her. Og husk: Selv om du mener at 
du har en god sak, er det ikke sikkert 
at rettsvesenet vil se slik på det. Det 
er mange tilfeller der krav om erstat-
ning er blitt avslått, kraftig avkortet, 
eller man har kommet til en type 
«skylddeling». Skal du da betale store 
advokatkostnader, er det ikke sikkert 
det blir mye penger igjen til slutt, sier 
Christensen.
En rimeligere måte å gjøre dette på, 
er å starte med en klage til Forbru-
kerrådet eller Klagenemda for bilsa-

Av Knut Skogstad
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Problemer etter bilkjøp?
Det finnes heldigvis god og gratis hjelp å få

ker. Dersom det ikke lykkes med å få 
en løsning her, kan saken tas videre 
til Forbrukerklageutvalget. Forbruker-
tilsynet bidrar med assistanse til å ta 
saken dit, men klager må stå for det 
formelle, ved å datere, signere og 
sende saken skriftlig til Forbrukerkla-
geutvalget.
To års ventetid
Forbrukerklageutvalget er et dom-
stollignende organ som avgjør tvister 
mellom privatpersoner og nærings-
drivende, i saker som gjelder kjøp av 
varer, håndverkertjenester og angre-
rett. Dessuten tvister mellom privat-
personer i saker som gjelder kjøp av 
varer. 

Behandlingen i Forbrukerklageutval-
get er gratis for partene. Det er ikke 
nødvendig å være representert av en 
advokat. Man kan heller ikke påregne 
å få dekket utgiftene til advokat, der-
som man velger å bruke en. Saksbe-
handlingen her er skriftlig, det gjør at 
man ikke har møterett eller -plikt når 
saken behandles. 
Bindende vedtak
Vedtak som gjøres av Forbruker-
klageutvalget er bindende, dersom 
det ikke bringes inn for domstolene 
innen fire uker etter at det er forkynt. 
Det betyr at det er enklere å få inn 
penger noen eventuelt skylder deg i 
en slik klagesak. 

– Dette er etter mitt syn en veldig 
god ordning. Men ulempen er at det 
ikke er gjort i en fei. Ventetiden for 
å få en sak behandlet i Forbrukerkla-
geutvalget er på rundt to år. Det kan 
nok fortone seg som en liten evighet, 
når man står midt i en tvist. Poenget 
blir å vurdere hva som er best i det 
lange løp. Leve med ventetiden og 
finne løsninger i mellomtiden, eller ta 
sjansen på å gå videre med advokat-
hjelp. Gjør du det siste, skal du i alle 
fall være svært sikker på at du har en 
sak du vil vinne frem med, sier Benny. 

Skriftlig kontrakt. 
Alltid
Nå du kjøper bil av en profe-
sjonell aktør, er det selvsagt å 
bruke skriftlig kontrakt. Det bør 
det også være ved kjøp mellom 
privatpersoner. Ja, her er det ofte 
ekstra viktig. 
Her må du få med alle relevante 
opplysninger om bilen. Jo mer 
detaljert, jo bedre. Noen selgere 
spekulerer i å opplyse minst mu-
lig. Da er det viktig å stille mange 
og gode spørsmål.
Ta også vare på all skriftlig dialog 
i forkant av kjøpet. Ta vare på 
annonsen, slik at du kan vise til 
det som står der, hvis det blir 
uenighet om noe i etterkant. Det 
anbefales også sterkt å ta så mye 
av dialogen som mulig skriftlig. 
Det er mye mer håndfast, enn om 
det er muntlig. Husk at muntlige 
avtaler alltid kan bestrides. Er 
du uheldig og kommer over en 
useriøs selger, kan du risikere at 
vedkommende går bort fra mye 
av det han eller hun har sagt. Og 
du sitter med bevisbyrden. 

Klagenemnda 
for bilsaker
Har du en tvist med en bilfor-
handler eller et verksted som ikke 
lar seg løse, kan Klagenemnda for 
bilsaker være et godt alternativ til 
en rettslig behandling eller andre 
klageorgan.
Klagenemnda for bilsaker er 
opprettet av Norges bilbransje-
forbund (NBF) i samarbeid med 
organisasjonene KNA (Kongelig 
Norsk Automobilklubb), MA (MA 
– Rusfri Trafikk) og NAF (Norges 
Automobil-Forbund).
Nemnda består av seks medlem-
mer, tre fra bilbransjen og en fra 
hver av de tre organisasjonene, 
som avgjør sakene på grunn-
lag av innsendte opplysninger. 
Disse har en lang og god teknisk 
kompetanse og omfattende 
bransjekunnskap. I tillegg møter 
to faste advokater. Disse rettleder 
i juridiske problemstillinger og 
skriver også avgjørelsene.
Du finner klageskjema og mer 
informasjon om fremgangsmåte 
på hjemmesiden til MA – Rusfri 
Trafikk.

Kontakte
forbrukerrådet
På forbrukerradet.no finner du 
også mye nyttig informasjon. De 
har også laget en egen «klage-
guide», hvor du finner eksempler 
på ulike klagebrev du kan bruke 
for å klage på for eksempel kvali-
tet, pris eller forsinkelse. Forbru-
kerrådet har som målsetning å 
svare på alle henvendelser innen 
fem virkedager.

Solgt – men dessverre er det nå 
problemene kommer for mange 
bruktbilkjøpere. 
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Elbilforeningen raser mot økte avgifter:

Regjeringen foreslår økte avgifter og fjerner fordeler for elbiler. – Det er 
sjokkerende hva regjeringen foreslår av nye store avgifter, i tillegg til moms, 
sier generalsekretæren i Norsk elbilforening.

I oktober la regjeringen fram sitt 
forslag til statsbudsjett med flere 
uventede avgiftsøkninger for elbil. 
Kort oppsummert innebærer det 
blant annet økt omregistreringsavgift 
for brukte elbiler, økning i bompen-
gepasseringer og vektavgift for alle 
biler over 500 kilo. Videre foreslås 
det å likestille elbiler og andre biler 
i firmabilbeskatningen, samt fjerne 
momsfritaket ved kjøp av elbil på 
over 500.000 kroner. 
Dette betyr at det blir betydeligere 
dyrere å kjøpe og eie elbil – noe som 
har skapt mange reaksjoner.  
Lite imponert 
– Regjeringen svikter elbilsatsingen 
og ser ut til å ha glemt at det fort-
satt er en jobb å gjøre om vi skal nå 
2025-målet. Nå må Stortinget ta tak 

og sikre at vi får elbilsatsingen tilbake 
på veien sånn at vi fortsatt kan kutte 
klimagassutslipp, sier Christina Bu, 
generalsekretær i Norsk elbilforening. 
– Elbilforeningen vil uansett jobbe for 
å hindre at endringene vedtas, legger 
hun til. 
Også Norsk Bilbransjeforbund (NBF) 
reagerer kraftig på regjeringens for-
slag til statsbudsjett for 2023.  
– Vi er sjokkerte. Ingen av oss eller 
noen andre visste dette. Det grønne 
skiftet vil gå tregere etter dette, sier 
Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i 
NBF til bransjenettstedet Bilnytt.no. 
Betaler momskostnaden 
I regjeringens forslag til statsbudsjett 
i 2023 er det foreslått at momsfrita-
ket for elbiler fjernes på den delen 

av kjøpesummen som overstiger 500 
000 kroner – gjeldende fra og med 1. 
januar 2023. Dette er lagt opp som et 
to-trinns-system. Elbiler med kjøpe-
sum opp til 500.000 kroner slipper 
moms. På dyrere biler må man betale 
moms for den delen av kjøpesummen 
som overstiger 500.000. 
Lang leveringstid 
En av utfordringene er at mange 
elbiler har til dels lang leveringstid. 
Har du bestilt bil i år er prisen uten 
moms, men du må likevel betale 
momsen hvis bilen blir utlevert etter 
nyttår. Det er nemlig ikke bestil-
lingstidspunktet som teller her, men 
når bilen blir registrert med norske 
skilter. I løpet av høsten har imidler-
tid flere bilmerker varslet at de tar 
momskostnaden ved bestilling i år, 
men med levering neste år.  

REAGERER: Generalsekretær Christina Bu, gene-
ralsekretær i Elbilforeningen, sier de nå forventer 
at Stortinget tar grep for å redde den norske 
elbilsatsingen. (FOTO: Jamieson Pothecary/Norsk 
elbilforening.)

Av Silje Bjørnstad
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Mener regjeringen 
svikter elbilsatsningen

Det er ikke bare momsen som vil 
gjøre elbilkjøpet dyrere. Regjeringen 
foreslår blant annet å innføre en-
gangsavgift for alle elbiler. Forslaget 
er at det skal beregnes engangsavgift 
ut fra en ny vektkomponent med 
12,5 kroner per kg av bilens vekt over 
500 kg. Ifølge statsbudsjett-forslaget 
betyr det at en elbil som veier 2000 
kilo får en engangsavgift på 18.750 
kroner.  
Ettersom elbiler med lengre rekke-
vidde har større batterier og dermed 
veier mer, vil dette i praksis være en 
rekkeviddeavgift, ifølge NAF.  
– Det er uforståelig at regjeringen 
foreslår dette samtidig som de vil at 
flere skal velge elbil. Mange gode 
familiebiler med lang rekkevidde vil 
bli dyrere fra nyttår, sier Stig Skjøstad 
i NAF.

Christina Bu forteller at Elbilforenin-
gen får spørsmål fra medlemmer som 
har bestilt elbil med levering neste 
år. De spør om det er mulig å heve 
kontrakten, dersom man ikke har råd 
til prisendringene.
– Kontakt forhandleren
Anbefalingen fra Elbilforeningen er å 
lese kontrakten for å se hva den sier 
om avbestillinger.  
– Ofte er det mulig å heve kjøpet ved 
større prisendringer, men dette kan 
variere. Uavhengig av hva som står 
i kontrakten, vil vi uansett anbefale 
at forhandleren kontaktes dersom 
du ønsker å avbestille. Ofte kommer 
man fram til en løsning. 
Tror det blir lavere etterspørsel 
Lasse Fridstrøm, forsker ved avdeling 

for økonomiske analyser ved Trans-
portøkonomisk Institutt (TØI), har sett 
på forslaget til statsbudsjett.  
– Alt i alt er det slik at mange av elbil-
fordelene er i ferd med å bli avviklet 
eller redusert. Da må vi forvente at 
det reduserer etterspørselen, sier 
Fridstrøm.  
Han tror innføring av moms er det 
som vil gi størst utslag på et redusert 
elbilsalg.  
– Den nest største effekten tror jeg 
er at trafikkforsikringsavgiften ikke 
gir noen fordel for elbiler lenger. At 
bompengefordelene blir stadig min-
dre trekker også i retningen av redu-
sert elbilandel, mener TØI-forskeren. 

Hovedpunktene 
i statsbudsjettet 
2023 for elbil: 
• Moms på nye elbiler over 
500.000 kroner 
• Vektavgift på alle biler over 
500 kg 
• Økt bompengeavgift
• Full omregistreringsavgift 
for brukte elbiler 
• Likestille elbiler og andre 
biler i beskatningen av firma-
biler 



Foreslår ny, kilometerbasert 
veiavgift for elbiler
I fremtiden kan elbil-
eiere bli nødt til å 
betale en avgift basert 
på hvor mange mil de 
kjører.

Forslaget kommer fra et utvalg bestå-
ende av Skatteetaten og Statens veg-
vesen, og det er Finansdepartemen-
tet og Samferdselsdepartementet 
som har satt i gang arbeidet med å 
utrede såkalt veiprising. Bakgrunnen 
skal være et ønske om å finne et mer 
bærekraftig og treffsikkert system for 
prising av veibruken.  I dag betales 
veibruksavgiften på omsetning av 
bensin og diesel.
Stor inntektskilde
Bilavgifter er en av statens virkelig 
store inntektskilder. Men innfasing av 
elbiler og stadig økende bompenger 
har skapt stadig større utfordringer - 
både for bilister og statens inntekter.
Stadig flere har derfor tatt til orde for 
at dagens avgifter og bompengesys-
tem kan erstattes av såkalt veiprising. 
Fremfor å betale litt i CO2-avgift, 
litt i veibruksavgift på drivstoff, litt i 
bompenger og egne bypakker med 
rushtidsavgift, skal man kunne betale 
én avgift som regnes ut basert på 
hvor, når og hva slags bil du kjører.
Tunge kjøretøy
Utvalget har konkludert med at de 
ikke ønsker å slå sammen dagens 
avgifter til én enkelt løsning. I stedet 
vil de innføre en ny avgift for elbiler 
og etter hvert tunge kjøretøy.
Rent praktisk har de valgt å foreslå 
at innfasingen av ny avgift skal deles 
opp i to steg:
– I trinn 1 vil elbiler som per i dag 
ikke omfattes av veibruksavgift, 
belastes en avgift basert på kjøre-
lengde i en periode. Prisen differen-

sieres etter kjøretøytype (vekt mv), 
det er i prosjektets beregninger lagt 
til grunn en avgift på om lag 30 øre 
per kilometer for en normal elbil. 
Drivstoffavgift fortsetter på kjøretøy 
med forbrenningsmotor. Avgifter for 
hybride kjøretøy vurderes, skriver de i 
sin konklusjon.
4.500 kroner dyrere
Forutsatt en årlig kjørelengde på 
15.000 kilometer, vil det gi en ny reg-
ning på 4500 kroner i året for elbilei-
ere. Ifølge forslaget vil dette gi staten 
stabile inntekter, samt «gi en trafikk-
reduserende effekt som reduserer 
eksterne kostnader.

Utvalget understreker at forslaget de 
kommer med, ikke vil medføre noen 
større endringer av bompengeord-
ningen, men at de legger til grunn at 
rabatten for elbiler i bomstasjoner vil 
fases ut over tid.
De to etatene har også sett på løs-
ninger for mer omfattende veiprising 
med GPS-sporing, men har ikke endt 
opp med å anbefale dette.

Av Jøran Ledal
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– Det handler om mer 
enn mekking av bil  

Skaperen av TV-serien “Rådebank" om holdninger i trafikken:

Rådebank er en av NRKs mest strømmede 
serier gjennom tidene.
Manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed gjorde 
grundig research blant rånerne for å kunne 

skildre hverdagen deres så troverdig som mu-
lig. Hun mener rånerne har et ansvarlig syn på 
rus og bilkjøring.
Les hele intervjuet med henne på neste side.

RÅDEBANK: Karakterene Glenn-Tore, Sivert og Hege 
tar TV-seerne med inn i hjertet av rånermiljøet i Tele-
mark. (FOTO: Fenomen)



Linn-Jeanethe Kyed  
Prisvinnende manusforfatter og dramatiker  
Bosted: Oslo
Alder: 41 år 
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2020 var første gang “hele Nor-
ge” ble kjent med rånermiljøet 
i Bø i Telemark gjennom den 

populære TV-serien “Rådebank”. I tre 
sesonger har vi kunnet følge rånere 
som mekker, fester og børner, men 
først og fremst er dette et drama 
som tar de unge karakterene sine 
på alvor. “Rådebank” har tatt opp 
mange alvorlige temaer, fremstilt på 
en måte som har berørt og engasjert 
mange.   
Gjenkjennbart    
“Rådebank” handler i bunn og grunn 
ikke om bil, men om mennesker som 
opplever kjipe ting i livet, og som må 
lære seg å håndtere eget følelsesliv. 
Selv om “Rådebank” ikke har hatt 
direkte fokus på økt trafikksikkerhet, 
tror manusforfatter Kyed at serien 
likevel kan vise frem viktige perspek-
tiver som forhåpentlig kan bidra til 
gode holdninger i trafikken.   

– Vårt utgangspunkt har vært å 
fortelle en historie som rånerne kan 
kjenne seg igjen i. Agendaen har ikke 
vært holdningene til bil og trafikk, 
men heller tatt utgangpunkt i det 
rånerne selv har fortalt oss og diktet 
videre derifra, påpeker “Rådebank”-
skaperen.  
 – Det som overrasket, var det enor-
me antallet personer som kjente seg 
igjen i karakterene. Det er noe man 
alltid håper på som forfatter, men 
aldri vet med sikkerhet før serien 
slippes. Kommer man et stykke på vei 
der, vil jeg tro det også kan bidra po-
sitivt til trafikksikkerheten, sier Kyed.   
Viktige scener  
En av de viktigste tingene som 
rånerne ble spurt om, var hvordan 
de forholder seg til kjøring og rus. 
Linn-Jeanethe er glad undersøkelsen 
avdekket at alle var tydelige på at 
kjøring og rus ikke er greit.   

 – Indrejustisen var beinhard akkurat 
på dette punktet. De eneste eksem-
plene jeg fikk høre om, var der noen 
hadde kjørt i fylla etter dametrøbbel.   
Og nettopp en slik situasjon er en 
del av historien i første sesongen av 
“Rådebank” – hvor en av hovedper-
sonene, Glenn-Tore, kjører i fylla, 
krasjer og blir tatt av politiet. Tilbake-
meldingene fra de andre karakterene 
i serien var nådeløse.   
– Når det gjelder trafikksikkerhet ut-
over rus, er det vel en kjensgjerning 
at rånere ikke alltid kjører hensyns-
fullt, aktpågivende og varsomt. Enten 
går det for sakte, eller så går det 
for fort. Men i rettferdighetens navn 
gjelder vel det for flere enn rånere, 
understreker Kyed.  
Denne problematikken kommer klart 
til syne i sesong to. Karakteren Sivert 
kjører av veien med sin nykjøpte og 
uforsikrede bil. Det hele ender med 

TV-SUKSESS: Linn-Jeanethe Kyed er skaperen og manusforfatteren av serien “Rådebank” som 
gikk over tre sesonger på NRK. (FOTO: Fenomen)

Av Silje Bjørnstad



–Rånermiljøet ønsker å 
være et miljø der unge 
folk kan være seg selv og 
føler seg velkomne

Hun skrev manus til suksess-serien Rådebank:

at han krasjer i en privat garasje.   
– Sivert kjører for fort, og tar blikket 
vekk fra veien et par sekunder for å 
justere musikken. Åpenbart kunne 
den hendelsen fått langt mer alvorli-
ge konsekvenser, for den observante 
seer la sikkert merke til barnelekene 
på gresset. Men heldigvis var det 
ikke folk i hagen der han kjørte ut, 
sier Linn-Jeanethe, som mener at 
scenen i serien burde snakke til alle 
aldersgrupper.  
 – Kjør sakte i og rundt bebygget om-
råde, og hold alltid blikket på veien! 
er oppfordringen fra “Rådebank”-
forfatteren.   
 Og hvis det skulle være noen tvil; rå-
nere er naturligvis forpliktet til å følge 
trafikkreglene som alle andre i Norge. 
Inkluderende gjeng  
For en råner er ikke bil bare et kjø-
retøy - det er en livsstil. For flere av 

karakterene i “Rådebank" er bilen 
et anker i livet, og en helt grunnleg-
gende del av deres sosiale identitet. 
Bilen muliggjør gata som et sosialt 
møtepunkt, fremfor å møtes hjemme 
eller på kafé. Rånermiljøet ønsker å 
være et miljø der unge folk kan være 
seg selv og føler seg velkomne. 
– Hva mener du “Rådebank” kan 
lære TV-seerne om rånermiljøet og 
unge i trafikken generelt?  
– Først og fremst, det er stort sett 
snille og oppegående ungdommer 
som driver med råning. Mange av 
fordommene er bare et bilde de selv 
ønsker for å skape tilhørighet til en 
gruppe. Altså typiske ungdomsgreier, 
sier Kyed.
Rånerne hun har møtt, er etter hen-
nes oppfatning en gruppe mennesker 
som er inkluderende og tar vare på 
hverandre.     

– Så finnes det naturligvis noen som 
ikke oppfører seg like godt hele 
tiden, men jeg tror de får ufortjent 
mye oppmerksomhet.
– Mitt inntrykk er at det innad i råner-
miljøet er egne regler. For det meste 
kjører de sakte, eller står stille på en 
parkeringsplass. Skal de kjøre fort, 
“børne” eller herje med bil, gjør de 
bare det under gitte forutsetninger; 
det bør gjøres unna folk og for egen 
risiko. Så vet vi jo at det ikke nød-
vendigvis er tilfellet. Samtidig er det 
nulltoleranse for rusbruk for de som 
sitter bak rattet.

“Rådebank”  
Norsk dramaserie i tre sesonger som hadde premiere 
på NRK TV i mars 2020. Serien er også vist i flere andre 
land, og i februar 2022 ble det kjent at det jobbes med 
en svensk versjon av serien.
“Rådebank” vant Seriekritikerprisen 2021 i kategorien 
“årets TV-drama". Serien er inspirert av virkelige 

hendelser fra rånemiljøene i Notodden, Ulefoss og 
særlig Bø i Telemark, hvor serien også er spilt inn. 
“Rådebank” er en annerledes kjærlighetshistorie som 
tar rånemiljøet på alvor, og som løfter frem en del av 
samfunnet som mange ikke kjenner så godt til eller har 
unyanserte oppfatninger av.



Nulltoleranse for all  
rus langs våre veier

Halden kommune 
halden.kommune.no

Molde kommune 
molde.kommune.no

Bamle kommune
bamle.kommune.no

Vardø kommune
vardo.kommune.no

Gjerdrum kommune
gjerdrum.kommune.no

Krødsherad kommune
krodsherad.kommune.no

Våler kommune 
valer-of.kommune.no

Flesberg kommune 
flesberg.kommune.no

Storgata 36 
2000 LILLESTRØM 

Tlf. 64 84 00 20

Tlf. 72 83 00 00

Apex Fysioterapi 
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1 
9180 SKJERVØY    

Tlf. 918 03 315  

Din lokale forhandler av

Mobile Jarlsberg

Velkommen til

Mobile Jarlsberg

Les mer på mobile.no/jarlsberg

Bremsnes  
Bilverksted AS 

6530 AVERØY 
Tlf. 71 51 11 90

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

Reinsvegen 50                                                                                                                  
5643 STRANDVIK                                                                                                                 

Tlf. 56 58 16 49                               

Active               
Services AS                                                                                                             

Sagaveien 66C                                                                                                                  
1555 SON                                                                                                                       

Tlf. 930 04 146               

Larsnesvegen 119                                                                                                               
6084 LARSNES                                                                                                                   
Tlf. 70 02 64 00              

Borrie                
Transport AS                                                                                                            
Sarpsborgveien 2                                                                                                               

1640 RÅDE                                                                                                                      
Tlf. 915 53 268                                 

Mrexx Motor AS                                                                                                                 
Ingeniør Rybergs gate 103                                                                                                      

3027 DRAMMEN                                                                                                                   
Tlf. 31 00 02 60                                                                                                               
www.mrexx.no            

Norspray AS                                                                                                                    
Maskinveien 10                                                                                                                 

4033 STAVANGER                                                                                                                 
Tlf. 51 22 07 00        5585 SANDEID                                                                                                                   

Tlf. 52 76 49 00        

Nordre Foksrød 21                                                                                                              
3241 SANDEFJORD                                                                                                                

Tlf. 33 47 08 10    

Sole AS                                                                                                                        
3359 EGGEDAL                                                                                                                   
Tlf. 32 71 17 00

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666

MAFO AS                                                                                                                        
Øverbygdsvegen 926                                                                                                             

2656 FOLLEBU                                                                                                                   
Tlf. 404 02 119               

Nils Ivar                
Braathen AS                                                                                                          

Horgenveien 37                                                                                                                 
3300 HOKKSUND                                                                                                                  

Tlf. 913 94 618        

Rua bygg & Takst                                                                                                               
Nordre Ruavei 7                                                                                                                

3614 KONGSBERG                                                                                                                 
Tlf. 916 93 669                                                                                                                

www.ruabyggogtakst.no                

Sola Bobil AS                                                                                                                  
Vestre Svanholmen 15, 

4313 SANDNES                                                                                                                   
Tlf. 51 69 02 00                                                

Bygdeveien 31                                                                                                                  
3588 DAGALI                                                                                                                    

Tlf. 32 08 98 65             

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. Fax. 64 83 62 61
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Bamble kommune
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Norspray AS                                                                                                                    
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4033 STAVANGER                                                                                                                 
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Tlf. 52 76 49 00        

Nordre Foksrød 21                                                                                                              
3241 SANDEFJORD                                                                                                                

Tlf. 33 47 08 10    

Sole AS                                                                                                                        
3359 EGGEDAL                                                                                                                   
Tlf. 32 71 17 00

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666

MAFO AS                                                                                                                        
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2656 FOLLEBU                                                                                                                   
Tlf. 404 02 119               

Nils Ivar                
Braathen AS                                                                                                          

Horgenveien 37                                                                                                                 
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Tlf. 913 94 618        
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Nordre Ruavei 7                                                                                                                
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Tlf. 916 93 669                                                                                                                

www.ruabyggogtakst.no                
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Vestre Svanholmen 15, 
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Bygdeveien 31                                                                                                                  
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Tlf. 32 08 98 65             

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. Fax. 64 83 62 61

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

6105 VOLDA
Tlf. 70 07 44 30

Pooltech AS                                                                                                                    
Tåjeveien 8                                                                                                                    

3470 SLEMMESTAD                                                                                                                
Tlf. 922 68 682                   

Last ned Taxifix

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

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

Ekra Gartneri og Hagesenter AS  
Melhusvegen 82

7083 LEINSTRAND  
Tlf. 72 59 42 20 

Eidsvoll Trafikkskole A/S                                                                                                      
Lars Tønsagers v 2, 2080 EIDSVOLL                                                                                              

Flaenbakken 2, 2070 RÅHOLT
Tlf. 63 96 47 20

Trosby Båt og 
Motor Trosby 

Motorverksted            
3960 STATHELLE   

Tlf. 35 96 39 20 

Selbuvegen 695                                                                                                                 
7584 SELBUSTRAND                          

Optimera AS                                        
Monter Stormarked Forus                                                                                            

Maskinveien 7                                                                                                                  
4033 STAVANGER                                                                                                                 

Tlf. 476 03 300                                          

Lars E. Strand Malermester                
og Entreprenørforretning AS                                                                         

Hvamsvingen 11B                                                                                                                
2013 SKJETTEN                                                                                                                  
Tlf. 901 26 631                       

Thereses gate 46
0168 OSLO

Tlf. 934 19 841 

www.flyttebyraet.no

Advokatfirmaet  
Jon Reidar Aae AS                                                                                               

Orkdalsveien 53                                                                                                                
7300 ORKANGER                                                                                                                  

Tlf. 72 48 79 90

Høyanger Bil A/S                                                                                                               
Einar Ramslis g 29                                                                           
5900 HØYANGER                                                                                                                  

Tlf. 57 71 32 77            

Hemsedalvegen 2883                                                                                                             
3560 HEMSEDAL                                                                                                                  
Tlf. 31 40 88 88  

Borgeskogen 45                                                                                                                 
3160 STOKKE                                                                                                                    
Tlf. 33 36 06 80                      

Bil og                
Mekaniske Vigra                                                                                                         

Kyrkjevegen 429                                                                                                                
6040 VIGRA                                                                                                                     

Tlf. 70 18 36 35                          

Veøy AS                                                                                                                        
Mjåvannsvegen 156                                                                                                              

4628 KRISTIANSAND S                                                                                                            
Tlf. 474 72 282                             

AS Elektro                                                                                                                     
Skeivegen 49                                                                                                                   

6650 SURNADAL                                                                                                                  
Tlf. 71 66 23 52              

Malermester 
Bjørn Tore            
Stenersen                                                                                                

3535 KRØDEREN                                                                                                                  
Tlf. 970 39 325                                      

Kvinnherad             
Auto Bilutleie                                                                                                      
Uskedalsvegen 588                                                                                                              
5463 USKEDALEN                                                                                                                 

Tlf. 926 40 546                     

El Tavle            
Grenland AS                                                                                                           
Nedre Solveien 13

3914 PORSGRUNN                                                                                                                 
Tlf. 35 93 02 20                                                             

Ringvegen 10
2815  GJØVIK
Tlf. 24 03 37 70              

Bjerkelundsveien 26                                                                                                            
1621 GRESSVIK                                                                                                                  
Tlf. 473 00 011

Børøyv 22                                                                                                                      
8450 STOKMARKNES                                                                                                               

Tlf. 76 16 07 00              

Påls Vei 3                                                                                                                     
8008 BODØ                                                                                                                      

Tlf. 75 50 87 44

Tromøy PitStop.dekk og              
Hengerservice Rune Svendsen                                                                             

Selåsveien 9, 4818 FÆRVIK                                                                                                                    
Tlf. 37 03 20 21                                                                                                               

Mobil 913 05 233                  

Bjørn Liodden 
Graving og 
Transport                                                                                            

Baklivegen, 3570 ÅL                                                                                                                        
Tlf. 905 20 071     

SØK PROSJEKTMIDLER
Stiftelsen Ansvar för Fremtiden åpner no for ny søknadsperiode  
15. november til 31. januar 2023.

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
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MIKS FOR ALLE
1. Hva kalles et ord som leses likt fra 
begge ender, som f.eks. «regninger»?
2. Hvilken sagnkonge hadde evnen til å 
forvandle alt han tok i til gull?
3. I hvilket land heter myntenheten 
bolívar? 
4. Hva kalles en helgen som har status 
som beskytter av en by, et land eller en 
kirke?
5. Hva heter partiet til den israelske 
politikeren Benjamin Netanyahu?

TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅR STORE JULE-QUIZ!

Svar Geografi
1. Gardariket 2. Elben 3. Jordan-elven 
4. Svalbard (Spitsbergen)
5. Filippinene

Svar Lett juleblanding
1. Kalkun og Christmas pudding 2. 1963 
3. Stratos 4. Vortemelkfamilien 5. Havre

Svar Dyreriket
1. Delfin 2. Luften 3. Veps 4. Kveite
5. Rocinante

Svar Biler
1. Yaris 2. 18,87 % 3. I tidl. Øst-Tyskland
4. Januar 1979 5. BMW i4 

Svar Miks for alle
1. Palindrom 2. Kong Midas
3. Venezuela 4. Skytshelgen 5. Likud

GEOGRAFI
1. Hva kalte vikingene området mellom 
Kyiv og Novgorod?
2. Ved hvilken elv ligger byene 
Hamburg og Dresden?
3. I hvilken elv beskriver Bibelen at 
Jesus ble døpt? 
4. Hvilken nasjonalpark består av syv 
nasjonalparker med et samlet landareal 
på 14 483 km2, der de første ble vernet 
i 1973? De fleste er vanskelige å komme 
seg til og kan være farlige å besøke på 
egenhånd.
5. Hva er Asias største katolske land?

LETT JULEBLANDING
1. Hva består britenes julemåltid av 
(hovedrett og dessert)?
2. Når ble TV-sketsjen om Grevinnen 
og hovmesteren spilt inn?
3. Hvilken Nidar-sjokolade ble lansert i 
1936?
4. Blomsten julestjerne tilhører en plan-
tefamilie som har navn etter en utvekst 
og en væske. Hvilken plantefamilie?
5. Hvilket kornslag lages det julenek 
av?

DYRERIKET
1. Er det hai eller delfin som er et 
pattedyr?
2. I hvilket element finner man en 
glente?
3. Hvilket dyr tar livet av flest 
nordmenn i løpet av et år?
4. Hva heter den største flyndrefisken?
5. Hva heter hesten til romankarakteren 
Don Quijote?

Svar Sport
1. Gianluigi Buffon 2. Krig mellom 
landene 3. Vant 27 – 25 mot Danmark
4. Jessie Diggins, USA 5. Marius Lindvik

SPORT
1. Hvilken fotballspiller har flest kamper 
i Champions League, uten å vinne 
turneringen?
2. Hva førte VM-kvalifiseringskampen 
mellom El Salvador og Honduras i 1969 
til, utenfor idretten?
3. Norge vant håndball-EM for damer 
i høst. Hvem møtte de i finalen, og hva 
ble resultatet?
4. Therese Johaug vant 3 gull på 
individuelle øvelser under OL i 2022. 
Hvem vant sølv på 30 km? 
5. Hvem ble olympisk mester i hopp 
stor bakke for menn i 2022?

BILER
1. Hva heter den lille Toyota-modellen 
som ble lansert i 1999, og som er solgt i 
rundt 70.000 eksemplarer i Norge?
2. Hvor stor er prosentandelen for elbi-
ler i Norge nå (pr september 2022)?
3. Hvor ble bilen Wartburg produsert?
4. Når ble den såkalte Volvo-avtalen 
mellom Norge og Sverige nedstemt?
5. Hvilken bil ble kåret til årets bil 2022 
i Norge?
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JULENØTTER

TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅR STORE JULE-QUIZ!

50
Motorførerens

Svar Underholdning
1. Gunnar Vikene 2. Barbados 3. Chris 
Rea 4. Julie Ege 5. Hodejegerne

Svar Trafikksikkerhet
1. Når de to lyskjeglene fra din bil og 
den som kommer imot møtes. 2. Innen 
fire år etter dato for førstegangsregistre-
ring 3. Foran på sykkelen skal det være 
lykt med fast eller blinkende gult / hvitt 
lys. Bak skal sykkelen ha lykt med fast 
eller blinkende rødt lys.
4. 0,2 promille 5. Kun to

Svar Historie
1. Elizabeth 2. New Zealand 3. For å 
vise at man er ubevæpnet og har frede-
lige hensikter 4. Indonesia
5. Birkebeinerne ledet av Sverre Si-
gurdssonSvar Vitenskap

1. Huden 2. Svovel
3. Huler 4. Vener 5. Hardhet

TRAFIKKSIKKERHET
1. Når skal du dimme bilens fjernlys?
2. Når er første EU-kontroll ved kjøp av 
helt ny bil? 
3. Hvilke lysregler gjelder for sykling i 
mørket?
4. Hva er promillegrensen ved bruk av 
elsparkesykkel?
5. Hvor mange nærlys kan en bil 
maksimalt ha?

UNDERHOLDNING 
1. Hvem har skrevet og regissert filmen 
«Krigsseileren»?
2. Hvilket land kommer artisten 
Rihanna fra?
3. Hvem står bak juleslageren «Driving 
Home for Christmas»? 
4. Hvilken norsk skuespiller hadde 
rollen som Helen i James Bond-filmen 
«On Her Majesty's Secret Service»? 
5. Hva het underholdningsprogrammet 
med Alf Tande-Petersen der kjendiser 
skulle gjette yrket til seks ukjente 
personer?

HISTORIE
1. Den engelske dronningmoren døde 
i 2002, 101 år gammel. Hva het hun?
2. Hvilket land i verden var det første 
som innførte stemmerett for kvinner?
3. Hvorfor håndhilser man (hva 
symboliserer det historisk)?
4. Tsunamien i Thailand 2004 var 
forårsaket av jordskjelv. I hvilket land ble 
skjelvet først registrert?
5. Hvem drepte Magnus Erlingsson i 
slaget ved Fimreite i 1184?

VITENSKAP
1. Hva er kroppens største organ?
2. Hvilket livsnødvendig grunnstoff har 
kjemisk symbol S?
3. Hvilke naturfenomener studeres 
innen speleologien?
4. Hva kalles blodårene som fører blod 
til hjertet?
5. Hvilken egenskap hos materialer 
måles på Mohs skala?



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. 

3.700,-

Hovedbehandling 
Fra kr. 

5.700,-

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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Så mange kjører på 
sommerdekk i snøvær

Snøkaos overrasker 
alltid noen: Sist vinter 
hadde 13,6 prosent av 
bilene som var inne til 
skadetaksering hos If 
sommerdekk på bilen.

Det er en økning på 7,3 prosentpo-
eng fra vinteren før. Tallene baserer 
seg på skadetaksering av over 24 000 
If-forsikrede biler vinteren 2021/2022 
i Norge.
– Flesteparten av skadene skjer ved 
første snøfall, men også langt senere 
på vinteren er det en god del biler 
med sommerdekk involvert i ulykker. 
Her er det store ulikheter mellom 
fylkene, sier kommunikasjonssjef 
Sigmund Clementz i forsikringsselska-
pet If.
– Mange drøyer dessverre for lenge 
med hjulskift for vinterføre. Feil dekk 
på bilen er en rullende ulykke som 
venter på å skje. Bestemmelsene i 
kjøretøyforskriften til veimyndighe-
tene slår fast at bilen skal være skodd 
for forholdene der den kjører. Det er 
ditt ansvar som bilfører å gjøre vurde-
ringen, sier Clementz.
Venter med vinterdekk
Det er store forskjeller i dekkbruk 
mellom fylker og regioner i Norge: 
– Ofte kommer Sørlandet og Vestlan-
det høyt opp på lista med sommer-
dekk på vinterføre. At kystområdene 
drøyer med vinterdekk, henger trolig 
sammen med et mildere klima og lite 

snø på vinteren, sier Clementz.
Sist vinter var det Agder (16,7 pro-
sent), Rogaland (16,6 prosent) og 
Møre og Romsdal (15,6 prosent) som 
hadde høyest sommerdekkandel ved 
bilskader på vinteren, viser skadesta-
tistikken til If.
Høyest piggdekkandel hadde Troms 
og Finnmark (84,3 prosent) og Nord-
land (78,1 prosent). Disse fylkene 
pleier vanligvis å ligge på pigg-
dekktoppen.
På toppen over biler som brukte vin-
terdekk uten pigger, troner Viken og 
Oslo med andeler på henholdsvis 82 
prosent og 78,9 prosent sist vinter.
Statistikk fra tusenvis av skader
Forsikringsselskapet If fører hver 
vintersesong statistikk over hvilken 

type dekk kundenes skadde biler 
har ved skadetaksering i perioden 
1. november til første mandag etter 
2. påskedag. Sist vinter ble det på 
landsnivå registrert dekkutstyr på 24 
159 personbiler, varebiler og bobiler 
ved skadetaksering. 3278 av disse 
hadde sommerdekk på bilen.
Om lag hver femte personbil som kjø-
rer på veiene her i landet er forsikret i 
If, ifølge markedstall fra bransjeorga-
nisasjonen Finans Norge.

Selv i januar og februar er biler involvert i ulykker skodd med sommerdekk, 
opplyser If. (Foto: If)
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Det har rett og slett ikke vært mulig å 
finne tillitsvalgt med tilstrekkelig tid og 
engasjement til å ta over stafettpinnen.
– De yngste styremedlemmene har pas-
sert 70, og vi må bare erkjenne at det 
er vanskelig å rekruttere yngre medlem-
mer til å drive organisasjonen. Men vi er 
nok ikke den eneste foreningen som har 
det slik. Inntrykket mitt er at yngre folk 
er travle, og de prioriterer nok også litt 
annerledes enn vi gjorde for 30 år siden, 
sier 81-åringen, som selv ble medlem i 
1995. En kollega inviterte ham til å bli 
med, og ettersom organisasjonen job-
bet med viktige saker som han selv også 
brant for, føltes det naturlig for Dag å ta 
en aktiv rolle med flere ulike tillitsverv.
Lagde medlemsblad i 50 år

– Det gikk ikke mange årene før jeg ble 
valgt til leder for avdeling Skiensfjorden, 
og jeg har vært med i styret praktisk talt 
hele medlemsperioden, forteller Dag, 
og innrømmer at det har vært en vemo-
dig beslutning å ta. Ikke minst var det 
leit å bryte den 50 år gamle tradisjonen 
med utgivelsen av bladet Trygg Trafikk, 
som medlemmene i Skiensfjorden mot-
tok fire ganger i året.
– Arbeidet MA utretter er minst like 
viktig nå som før. MA er den organi-
sasjonen som aller tydeligst peker på 
problemene knyttet til ruskjøring, både 
alkohol og narkotika. De andre organisa-
sjonene mener nok det samme, men de 
fokuserer ikke like mye på denne delen 
av trafikksikkerhetsarbeidet. Jeg tror vi 
trygt kan slå fast at MA gjennom årene 

har bidratt til å spare mange liv i trafik-
ken, sier den pensjonerte kontorsjefen 
for Telemark museum.
Ble enkemann
Dag legger ikke skjul på at hverdagen 
brått ble tommere da han for tre år 
siden mistet kona Gunvor som han 
hadde vært gift med i 48 år, men kon-
takten med fire sønner og fire barne-
barn (det femte snart på vei) gir glede 
i hverdagen. Det gjør også den store 
lidenskapen i livet, nemlig lokalhistorie 
fra Drangedal. 81-åringen er fremdeles 
svært aktiv i historielaget, og han setter 
seg ukentlig bak rattet for å kjøre de 55 
kilometerne fra Skien til bygda hvor han 
har et bredt kontaktnett.
– Jeg har alltid syntes lokalhistorie er 

Av Jøran Ledal

Etter nesten tre tiår med aktiv innsats for sikkerhet på veiene og 
rusfri trafikk, har Dag Straume og vennene i MA - Rusfri Trafikk 
Skiensfjorden sett seg nødt til å trekke inn årene.

Navn: Dag Straume 
Alder: 81 år

Sivilstatus: Enkemann. Fire sønner, 
fire barnebarn, og det femte på vei.

Bosted: Skien

Yrke: Pensjonist. Tidl. kontorsjef Telemark museum
Egen bil: Toyota (96-modell)
Fritid: Lokalhistorie og hus/hage
Aktuell: Foreløpig siste leder i MA avdeling Skiensfjorden

Dag og kona Gunvor har vært delegater ved mange av MAs landsmøter de 
siste 25 årene. Her fra landsmøtet i Stjørdal i 2012.
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Dag har hatt tillitsverv i nesten 30 år:  

– Jeg har opplevd så 
mange hyggelige folk

spennende. Faktisk tok jeg jobben ved 
Telemarksmuseet fordi det ga meg 
sjansen til å jobbe med interessefeltet. 
Vi har samlet inn mer enn 18.000 bilder 
fra Drangedal, og har blant annet gitt 
ut 19 hefter med lokalhistorie. Det er 
alltid interessant å lære mer om hva 
forfedrene har drevet med, og det er 
ekstra givende når unge mennesker tar 
kontakt for å fortelle at de har funnet 
igjen bilder av sine egne slektninger 
som de aldri har fått møte.
Aldri bilinteressert
Som senior bak rattet er Dag forberedt 
på at han jevnlig må dokumentere at 
helse og syn er intakt, men han er veldig 
glad for at han har fått beholde fører-
kortet.

– Jeg har aldri vært interessert i bil som 
annet enn et transportmiddel som får 
meg fra A til B, men jeg bruker bilen 
nesten daglig til butikken og for å holde 
kontakt med andre. Jeg mener selv at 
jeg er en tålmodig fører som gjør mitt 
beste for å holde fartsgrensene, og jeg 
har aldri hatt sansen for folk som skryter 
av å komme seg fort frem. Jeg pleier 
alltid å spørre dem hva de bruker de 
ekstra fem minuttene til, sier Dag og 
humrer.
– Du har lagt ned utallige frivillige 
timer som tillitsvalgt for MA. Hva har 
engasjementet gitt deg tilbake?

– Det viktigste er at jeg har fått jobbe 
med en sak jeg har stor tro på. Men 
tiden i MA har også gitt meg mange 

gode venner, hyggelig opplevelser og 
ikke minst en rekke møter med utallige 
mennesker ute på stand. Vi har uteluk-
kende fått positive tilbakemeldinger, og 
jeg opplever at mange deler synspunk-
tene våre.
– Hva synes du MA - Rusfri Trafikk bør 
fokusere på i årene som kommer?

– Jeg synes man skal fortsette å foku-
sere på ruskjøring, og foreslå tiltak som 
hindrer dette. Organisasjonen driver et 
veldig godt arbeid, og egentlig er det 
bare å fortsette på den samme gode 
måten. Dessverre må det bli uten meg 
som tillitsvalgt, men jeg kommer aldri til 
å endre syn på viktigheten av å bekjem-
pe rus i trafikken. 



Sjelden har vi ventet så lenge på en 
bil: Det er over 20 år siden Volkswagen 
første gang viste en retroversjon av den 
legendariske Folkevognbussen. Det 
prosjektet ble etter en tid skrinlagt, da 
trodde mange at vi hadde sett det siste 
av den.
Men da Volkswagen dro i gang en om-
fattende satsning på elbiler, ble planene 
aktuelle igjen. Konseptbilen ID.Buzz 
vakte stor oppsikt da den ble vist for 
noen år siden, og denne gangen har det 
gått veien. Vi fikk det første møtet med 
bilen tidligere i år. Nå er utleveringene 
i Norge i gang. Volkswagen har flere 
tusen bestillinger fra norske kunder. 
Dermed vil ID.Buzz bli et vanlig syn på 
veiene våre utover vinteren. 
Bilen kommer i to utgaver: Som fler-
bruksbil med fem seter og som varebil. 
Sistnevnte heter ID.Buzz Cargo og blir 
sett på som svært viktig for å få opp 
elbilandelen i varebilmarkedet.
De to har samme drivlinje og batteripak-
ke, rekkevidden er også nesten identisk, 
inntil 418 kilometer for personbilutgaven 

og 423 kilometer for varebilen. Startpri-
sen er på 484.400 kroner.
Kjøreegenskaper
Når bilen ser ut som den gjør, er et 
naturlig første-spørsmål dette: Føles den 
som en varebil å kjøre? Svaret er langt 
på vei nei. VW-ingeniørene har greid 
å kamuflere størrelsen godt. Du sitter 
naturligvis høyt, og har samtidig god 
avstand til frontruten. Men vinkelen på 
rattet ligner det vi finner i en personbil, 
det samme gjør komforten.
Den høye sittestillingen er naturligvis 
bra for oversikten. Bakover kommer ryg-
gekameraet godt med, det føles langt 
fra førersetet til hekken av bilen. 
Buzzen er lettkjørt, og har imponerende 
god svingradius. Det gjør den over-
raskende enkel å ratte i trange bygater 
og parkeringshus. Ute på landevei og 
motorvei har den en tung og solid kjø-
refølelse. Oppe i fart blir det litt vindsus, 
men dekkstøyen er godt dempet. 
Plass / praktiske løsninger
I starten kommer ID.Buzz kun som fem-

seter, med et tradisjonelt baksete. Det 
er absolutt plass til flere seter her, men 
muligheten for det må vi vente ganske 
lenge på.
Mange kan nok rett og slett bli litt skuf-
fet når de kikker inn i Buzzen for første 
gang. Vi er vant til at flerbruksbiler har 
mer fleksible interiør enn dette. Det 
viste også VW i konseptutgaven av Buzz, 
med seter som kunne skyves rundt på 
skinner, smarte bord osv. Det er litt skuf-
fende at alt dette er borte.
Med lengde på 4,71 meter er bilen litt 
kortere enn de tradisjonelle stasjons-
vognene i familiebilklassen. Men den er 
bred (1,98 meter) og høy (1,92 meter). I 
sum gir det stor innvendig plass. 
Baksetet er skyvbart i lengderetningen, 
bakseteryggene kan også vinkles, det er 
smart. Bagasjerommet er på ikke mindre 
enn 1.121 liter. Du kan også pakke i 
høyden, da snakker vi gigantisk plass. 
Maks hengervekt er på 1.000 kilo og du 
kan ha 100 kilo på taket. Blir dette i sum 
for lite, er det sannelig ikke godt å vite 
hva slags bil du skal velge. 

30

Av Knut Skogstad

Gjør comeback som elbil. Interessen for ID.Buzz er skyhøy i Norge. 

FAKTA: VW ID.BUZZ PRO 
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Motor: Elektrisk, en motor
Effekt: 204 hk 
Batteripakke: 77 kWt
Rekkevidde på strøm (WLTP): 418 km
Strømforbruk: 21 kWt/100 kilometer

Hurtiglading: Inntil 170 kW
0-100 km/t: 10,2 sekunder 
Toppfart: 145 km/t 
Bagasjerom: 1.121 – 2.205 liter 
Lengde/bredde/høyde: 471/198/182  

Vekt: 2.416 kilo
Hengervekt: 1.000 kilo
Taklast: 100 kilo 
Pris: Fra 484.400 kroner 

I starten er ID.Buzz kun femseter, med 
et ganske tradisjonelt baksete.

Bagasjeplassen er gedigen, med over 
1.100 liter til rådighet.

Vi kjenner igjen mange dashbord-
elementer fra de øvrige bilene i VWs 
ID-serie. Det er funksjonelt og minima-
listisk, med de fleste funksjoner samlet 
på skjermen i midten.
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Motor / forbruk:
ID. Buzz er utstyrt med en batteripakke 
som vi kjenner fra flere av elbilene fra 
Volkswagen-konsernet allerede. Den 
er på 77 kWt, og gir en rekkevidde på 
inntil 418 kilometer. Bilen kan ta imot 
inntil 170 kW på hurtiglading, det er et 
høyt tall.
Det offisielle strømforbruket er oppgitt 
til 21 kWt/100 kilometer. Vår erfaring 
er at det er realistisk på sommer, samt 
under kjøring i ikke for høye hastigheter. 
På motorvei merkes det fort at bilen er 
stor og høy i fronten, her er det mye 
masse som skal skyves gjennom luften. 
I starten får du bilen kun med bakhjuls-
trekk, 4x4 kommer senere. 
Vi er også spente på vinter-rekkevidden. 
Så langt finnes det ikke noen tester av 
dette. Men karosseriform og det faktum 
at det er veldig mye kupé som skal var-
mes opp her, tilsier at du nok må regne 
med at rekkevidden synker en god del. 
Sikkerhet: 
ID.Buzz har ikke rukket å bli testet hos 

Euro NCAP ennå, men det vil over-
raske stort om den ikke får fem stjerner 
og toppscore her. Bilen er bygget på 
samme plattform som blant andre VW 
ID.4 og Skoda Enyaq. Den har veldig 
mye til felles med disse, som begge har 
kommet ut med fem stjerner. 
VW Multivan er på mange måter «fossil-
søskenet» til ID. Buzz. Også den fikk fem 
stjerner i den viktige testen og fikk mye 
skryt.
ID. Buzz har alt vi forventer av moderne 
sikkerhetsutstyr og førerassistanse-sys-
temer. Den er bygget for å tåle en støyt, 
samtidig som det er mange hjelpemidler 
her som skal forhindre at en ulykke kan 
skje.
Konklusjon
Interessen har vært skyhøy blant norske 
kunder, hvorav de første nå har begynt 
å få bilene sine. Nå i starten må de 
regne med å få mye oppmerksomhet 
ute i trafikken. Det gjelder særlig hvis de 
velger en av flere knallfarger VW tilbyr, 
de understreker det lekne retro-preget 
bilen har utenpå.

Det innvendige imponerer ikke riktig like 
mye. Vi synes bilen hadde fortjent litt 
flere smarte og fleksible løsninger her, 
også flere seter.  
Rekkevidden er heller ikke mer enn den 
må være for mange. Større batteripakke 
er på vei, særlig på vinteren kan nok det 
komme godt med. 4x4 blir det også, i 
tillegg til dagens løsning med drift på 
bakhjulene.
Til slutt noen linjer om prisen: ID. Buzz 
starter altså på 484.400 kroner, men 
mange kommer til å bruke mer penger. 
VW tilbyr nemlig mye fint og attraktivt 
ekstrautstyr. Du kan komme i mål rundt 
550.000 kroner, men for mange vil det 
nok fort stå et 6-tall først på prislappen. 
Kjøper du en bil som dette, handler det 
nok gjerne ikke bare om fornuft. 

VW-bussen endelig tilbake
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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

DRAGERNORGE.NO

Ha en 
sikker reise!

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,-

SØK PROSJEKTMIDLER
  

  

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

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
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MA-MEDLEMSKAP

MA – Rusfri Trafikk styrker staben med ny ansatt:

– Motivert for 
å lære et helt 
nytt fagfelt
MA – Rusfri Trafikk har fått ny 
medarbeider. Kristin Hegna 
(43) skal være vår prosjekt- og 
markedsansvarlige, med ansvar for 
både nye og eksisterende prosjekter. 
Vi er sikre på at hun vil bidra med mye 
kunnskap hos oss.

Men la oss starte med det grunnleg-
gende. Hvem er egentlig Kristin?
– Jeg vil karakterisere meg selv som 
en aktiv, positiv og sosial person 
som liker å lære og tilegne meg ny 
kunnskap. Rus og trafikksikkerhet er 
et nytt fagfelt for meg, så her er det 
gode muligheter for nettopp det, 
innleder hun.
Hos oss vil hennes hovedoppgaver 
være å utarbeide og koordinere pro-
sjekter. Hun vil også være en viktig 
støttespiller og bistå generalsekretær 
i enkeltsaker, i tillegg til å oppretthol-
de dialog med fagmiljøer og samar-
beidspartene.
– Arbeidsoppgavene hos MA er 
varierte, og jeg får jobbet med flere 
spennende prosjekter. Alt som gjøres 
er dypt forankret i forskning, samtidig 

som jeg bidrar til å påvirke en viktig 
sak. Det er veldig motiverende for 
meg, fortsetter hun. 
I bunn er Kristin siviløkonom. Hun har 
bakgrunn fra markedsføring, pro-
sjektledelse, salg og som nærings-
livansvarlig. Hun tror dette er gode 
erfaringer å ta med seg inn i ny jobb.
– Selv om fagfeltet hos MA er nytt, så 
er jeg sikker på at jeg vil få god nytte 
av mine opparbeidede kunnskaper. 
Jeg har heldigvis kommet inn i et 
hyggelig og engasjert fagmiljø med 
stor pågangsvilje, så inntrykket er 
veldig positivt. Jeg forventer en bratt 
læringskurve og ser virkelig frem til 
fortsettelsen. Det blir spennende å ta 
fatt på arbeidsoppgavene hos MA.
På fritiden er Kristin opptatt av å 
holde kropp og sjel i bevegelse, og 

hun er ikke vond å be når det kom-
mer til naturopplevelser. Ski, reise og 
generelt friluftsliv er alle ting som står 
høyt på agendaen når arbeidsdagen 
er over. 
– Jeg har alltid vært glad i å være i 
aktivitet. Jeg er i mitt absolutte ess 
når vinteren kommer og jeg kan gå 
innover i Nordmarka på ski. Det er 
definitivt blant årets høydepunkter, 
forteller hun. 
Hennes interesse for å reise har bragt 
henne innom hele 43 av verdens 
land. Så da gjenstår det bare å se om 
hun kan utkonkurrere økonomisjef 
Ole i geografi-quiz.
Velkommen til oss, Kristin!

Av Nils Erik Gyland



MA-MEDLEMSKAP

...og festmiddag i Trondheim

MAs nye styreleder, flankert av avdelingene Nordmøre og Roms-
dal og Trøndelag.
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Forsinket 90-årsfeiring i Østfold
MA - Rusfri Trafikk Ytre 
Østfold rundet 90 år i 
koronaåret 2021.
Jubileumsfesten ble avholdt lørdag 
10. september i IOGT-lokalet Frem-
tiden i Sarpsborg, med ca 45 på-
meldte.
Styreleder Svenn Iversen ønsket 
velkommen, og introduserte kveldens 
konferansier/møteleder, Egil Norden-
gen.
Sarpsborgs varaordfører Henriette 
Holt Gausdal hilste og overrakte en 
gave til avdelingen fra Sarpsborg 
kommune. Fra MA sentralt i Oslo 
kom Ole Veimodet med en hilsen. 
Knut Lande spilte piano og sang, og 
Liv og Egil Nordengen spilte piano 
og trompet.
Avdelingens tidligere styreleder, Asle 
Skoglund, holdt en prolog, og fra 
Ung i trafikken kom Stig Eid Sandstad 
og orienterte om arbeidet i ung-
domsorganisasjonen.
I tillegg var det hilsener fra MA – 
Rusfri Trafikk Indre Østfold ved Arne 
Moberg, kjørelærer Benjamin Tølke 
og IOGT losje Sarpefoss ved Hans 
Erik Skoglund.
Som seg hør og bør var det også 
nydelig mat og kaker til gjestene.

Den 22. oktober var det 
lokalavdelingen vår i 
Trondheim sin tur til å runde 
den anselige alder av 90 år.
Det ble behørig markert med festmiddag på 
Kvilhaugen Gård med innbudte gjester fra nær 
og fjern.
Før middagen var det en interessant gjennom-
gang av avdelingens historie. Taler og hilsnin-
ger kom på løpende bånd under middagen, 
og etterpå var det kaker og kaffe og et artig 
kåseri om Trondheim i 1932.

Varaordfører Henriette 
H. Gausdal og styreleder 
Svenn Iversen.

Jubileumskaken.

Egil Nordengen.

Ole Veimodet.



Verdifull medlemsfordel:
Du får rabatt på kjøretimene! 

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

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

måte, avhengig av nivået på hver enkelt 
elev.
Alle som har et gyldig medlemsnummer 
hos oss kan kontakte sentralbordet på 
telefon 22 47 42 00 eller sende epost til 
ma@marusfritrafikk.no for å benytte seg 
av disse tilbudene:
En rabatt på 15 prosent på ordinær 
pakkepris på følgende pakkeløsninger: 
- Superpakke bil (klasse B)
- Superpakke MC (klasse A, A1, A2)
- Superpakke tilhenger (klasse BE, B96)
Andre rabatter kan forekomme, som for 
eksempel grupperabatt på snøscooter, i 
aktuelle sesonger.
I tillegg tilbys:

- 15 prosent rabatt på 
oppfriskningstimer (praksis)
- Oppfriskningskurs teori: 2 timer 
teorikurs til 300 kroner (Minimum 5 
deltakere per kurs. Kurset holdes på 
forespørsel)
Tilbudet gjelder alle Wright Trafikkskoles 
avdelinger. Dersom du ikke benytter 
deg av denne fordelen selv, kan du, 
som medlem, gi rabatten videre til 
den du måtte ønske, for eksempel til 
barnebarn!

For mer info, samt oversikt over de for-
skjellige lokalavdelingene, se wright.no
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Forsinket 90-årsfeiring i Østfold
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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. 90,-

Thon Hotels Få 12 – 15 % rabatt på overnatting ved bestilling på nett. Les mer på 
våre hjemmesider

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:

890,- Ordinært med veihjelp

590,- Ordinært

690,- Honnør med veihjelp

390,- Honnør

290,- Familiemedlem

190,- Støttemedlem

Jeg ønsker tilleggsdekning
Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Kryss av for medlemskategori (2023):

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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– I løpet av en dag tar man rundt 
35.000 valg. Er alle like viktige?
Med dette spørsmålet innleder Liv Marie Bendheim fra Ung 
i Trafikken timen. Ungdommene i klasserommet var krystall-
klare: – Nei, ikke alle valgene man tar er like viktige. 
"Rus, holdninger og adferd" er et undervisningsopplegg for 
ungdom i valgfaget Trafikk. Prosjektet er rettet mot valgfaget 
trafikk på ungdomsskolen,  og er nedfelt i Nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet 2022-2025. Undervisningsopplegget skal 
også kunne tas i bruk av trafikk- og skolelærere, og andre som 
ønsker det. 
Hva er formålet med tiltaket valgfag Trafikk? 
Ung i trafikken har som mål å styrke kunnskap om rus i trafik-
ken i lokalmiljøene og bidra med dybdelæring på temaet rus 
og trafikk. Dette er i samsvar med nye mål i lærerplanen fra 
2020 som omhandler det tverrfaglige temaene folkehelse og 
livsmestring. Viktigst av alt ønsker Ung i trafikken med dette å 
skape gode holdninger tidlig, og øke trafikksikker atferd blant 
ungdom knyttet til rus i trafikken. 
Lansering på Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad
Denne dagen er det altså prosjekt- og kampanjeansvarlig Liv 
Marie Bendheim fra Ung i trafikken som møter elevene ved 
Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad, i celebert selskap med 
samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og TikTok-stjerne Lars 
Henriksen.

Lanseringen begynte med noen velvalgte ord fra samferdsels-
ministeren om viktigheten av å være rusfri i trafikken, mens 
læreren i klassen takket Ung i trafikken for opplegget. Etter 
hvert begynte en trafikkopplæringstime litt utenom det van-
lige
Hva har jeg å tjene på å kjøre rusfri?
I timen ble det fokus på at ungdommen må øve seg på å 
ta de gode valgene. Istedenfor å bruke ordet «ikke», som i 
«ikke» fyllekjør, «ikke» kjør for fort og så videre, skal vi heller 
fokuserer på hva vi selv har å tjene på å ta gode valg. Hva har 
jeg å tjene på å kjøre rusfri? Og hva har jeg å tjene på ikke å 
kjøre for fort?
Senere avholdt Lars Henriksen en quiz samtidig som han laget 
en Tiktok med elevene. Elevene fikk nesten sjokk da de fant 
ut at en dødsulykke kostet 32 millioner kroner, og ikke en mil-
lion, som de tippet. 
Bendheim er fornøyd med innsatsen til Lars Henriksen og 
quizen han holdt for elevene. 
– For å nå igjennom med budskapet vårt, må vi ta i bruk grep 
som gjør at ungdommen legger merke til budskapet vår. Vi 
må fange oppmerksomheten deres, fordi det som er kult i 
dag, er ikke nødvendigvis kult i morgen.

Lanserte nytt undervisningsopplegg



39MOTORFØREREN  |   5  |   2022

Synlig på TikTok og TV2

Video nummer 1 med politimannen spiller seg ut i en bil 
med to gutter som ligger i baksetet og koser seg med 
hverandre. Brått blir de avbrutt av en politimann som 
dunker på vinduet. Kommentaren «Dere kan ikke ligge 
i 69 her, det er 50-sone», er noe som får de fleste til å 
humre. 
Video nummer 2 spiller seg ut hos bilopphuggeren. Her 
møter vi Dennis Siva og David Mokel, som begge gjør 
seg kjent med virkningen av fart på kroppen, når de slip-
per en bil fra en stor kran. Bilen skal vise hva som skjer 
når man krasjer i 50 km/t. Guttenes uformelle tone legger 
opp til at dette er en video mange velger å se. På platt-
formen TikTok har vi nå nådd mer enn 1,1 million visnin-
ger på en video som er hele 3 minutter lang. 
Kampanjevideoene ble laget av Avia, og hadde som mål 
om å snakke til ungdommene på et språk de kjenner. 
Dette ble gjort ved å både bruke humor og en uformell 
holdning til temaene som presenteres. 
Presseoppmerksomhet på fartskampanjen
I pressen ble fartskampanjen dratt inn, med saken om at 1 
av 3 fartsanmeldte er under 25 år. 
Og dette var grunnlaget for pressedekningen vi fikk på 
saken. Nærmere 7500 personer er anmeldt for å kjøre 
for fort hittil i år. Av disse er hver tredje sjåfør under 25 
år.  – Svært urovekkende, sier Liv Marie Bendheim fra Ung 
i trafikken. 

Ferske tall fra Utrykningspolitiet viser at 7452 personer er 
anmeldt for høy fart hittil i år. Av disse er 2362 personer 
under 25 år. Dette vil si at aldersgruppen under 25 år til 
sammen står for nesten hver tredje anmeldelse. 
– Dette er svært urovekkende med tanke på hvor mange 
dødsulykker det har vært hittil i år. Høyere fart setter mer 
krefter i spill, og konsekvensene av ulykkene blir drama-
tisk større, sier prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i 
trafikken, Liv Marie Bendheim. 
Tallene på anmeldelser for høy fart hentes inn fra politiets 
statistikk, og kommer fra både automatiske trafikkontrol-
ler (fotoboks) og tilfeldige trafikkontroller. 
God Morgen Norge med Ignition Crew 
Pressesakene på fart la også grunnlaget for at vi fikk 
komme i studio til God Morgen Norge på TV2. I sofaen 
fikk Liv Marie av Ane Kaaten Karlsen (20) fra den 
motorinteresserte jentegruppa Ignition Crew. 
Her fortalte Ane om hennes opplevelse når venninnen 
hennes Charlotte gikk bort i en alder av 16 år, på grunn 
av høy fart. Det ble snakket om hvor skummel heiagjen-
gen i baksetet kan være, og kampanjevideoene våre ble 
også vist på riksdekkende fjernsyn. 
Totalt er vi fornøyde med fartskampanjen.  Vi mener vi 
har lyktes, og ser tilbake på årets fartskampanje som en 
suksess.

Årets fartskampanje besto av to videoer på forskjellige sosiale 
medier. Begge med et fokus på å nå unge med et forebyggende og 
holdningsbyggende budskap om å velge riktig fart i trafikken.
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Fra venstre: Jone Sandvik, 
Jarand Mathias Vold 
Gunvaldsen og Huldeborg 
Barkved.

Norge tok de fleste plassene i de offisielle klassene i det Nordiske 
mesterskapet i trial, og Ung i trafikken-utøvere gjorde det sterkt med flere 
topp-plasseringer.
Ung i trafikken er stolte av alle utøverne i klubbene som 
deltok i mesterskapet. Vi må også feire de som leverte al-
ler best denne helgen: 1. plass i damer elite til Huldeborg 
Barkved ved Vaulali Trialklubb. 1. plass fikk også Jarand 
Mathias Vold Gunvaldsen i Grimstad Trialklubb i senior 
elite klassen. Mens 2. plass i juniorklassen gikk til Jone 
Sandvik i Vaulali Trialklubb. Vi gratulerer til alle!
Målet i idretten er ikke å komme raskest igjennom løypa, 
men å komme gjennom løypa med en rekke hindringer, 
uten å sette foten i bakken. I løypa på Trialutøverne kjører 
på steiner, fjellkanter, over fossefall og andre hindringer. 
Dette krever balanse, teknikk og en god dose trening. 
Det fine med trial er at det er en trygg motorsport for alle 
med mulighet for å oppleve mestring og adrenalin. Siden 
trialkjøringen foregår i sakte tempo, skjer det nesten aldri 
alvorlige skader under kjøringen. I tillegg er trial en av de 
rimeligste motorsportene du kan drive med. 
Lag-triumfer for Norge
De norske landslagene hadde Ung i trafikken-utøvere 
med seg i staben, og det ble gull for Team Norway i klas-
sen "Championship". Juniorutøverne gjorde det ikke noe 

dårligere. I tillegg ble det også gull til de norske kvin-
nene, samt i veteran-klassen 40+.
Etter to år med korona, avlysninger og utsettelse, kunne 
endelig Nordisk mesterskap i trialkjøring gjennomføres av 
Grimstad trialklubb. Til glede for store og små. Ildsjelen 
Liss Thomassen stod i spissen for gjennomføringen av 
mesterskapet. I planleggingen og gjennomføringen ledet 
hun over 100 frivillige som var med å arrangere et så stort 
stevne. 
Hederlig innsats
Liss Thomassen er selve bærebjelken for Ung i trafikken-
klubbene, og har i mange tiår bidratt til at barn og unge 
kan oppleve mestring og glede. Sånn innsats kan man 
ikke sette stor nok pris på. Selv om vi kan klappe oss på 
skulderen etter et velorganisert og godt gjennomført 
mesterskap, er det takket være den gode innsatsen over 
tid som gir resultater. Trial-kjørerne har trent i timevis, 
og en 5-plass kan være like stor grunn til å feire som en 
1-plass hos oss

Ryddet premiebordet!
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Etter et langt prosjekt har Ung i tra-
fikken fått ny nettside. Nytt oppsett, 
nye farger og ny look. 
Vi har prioritert å oppdatere nettopp 
nettsidene, siden vi mener dette er 
viktig for å nå ut med budskapene 
våre. Ung i trafikken er en organisa-
sjon for ungdom, og ungdom sitter 
ofte på mange spørsmål. Disse vil de 
nå enkelt kunne få besvart gjennom 
nettsiden vår, hvor vi har oppdaterte 
faktasider og annet godt innhold 
tilpasset ungdom. 
Den nye nettsiden gir oss også 
anledning til å påvirke holdningene 
til ungdom på temaet rus og trafikk 
gjennom å skape ulike inngangspor-
ter og funksjoner. Med denne nye 
satsningen på nettside håper vi bli 
best på informasjon om ruskjøring 
tilpasset for ungdom i Norge. 
Den nye nettsiden er lagt opp til å 
enklere fremstille statistikk, informa-
sjon og fakta på en lettfattelig og 

engasjerende måte for ungdom. Det 
nye utseendet og oppsettet vil også 
oppleves som nyttig og interessant 
for målgruppen vår – det skal være 
enkelt for målgruppen å hente ut 
informasjon og lære om ungdom, rus 
og trafikk.
De nye nettsidene vil også muliggjøre 
at vi nå kan lage enkle kampanjesider 
selv. Dette har allerede kommet godt 
med på nettsiden om fartskampanjen 
som vi har hatt i høst. Denne har høs-
tet mye gode tilbakemeldinger. 
Gjennom en ny nettside håper vi å få 
en tettere dialog med ungdommen, 
med mulighet for ungdom å komme 
med innspill til oss på temaer som 
opptar dem. Vi er veldig fornøyde 
med de nye nettsidene. 
Sjekk de ut du også: ungitrafikken.no

Ung i trafikken ble invitert til å 
holde to foredrag på nordens 
største trafikksikkerhetskonferan-
se, Tylösandseminaret. Vi presen-
terte vårt nye prosjekt «Rus, hold-
ninger og atferd i valgfag trafikk», 
og vi snakket om våre erfaringer 
med digitale kampanjer. 
Vårt arbeid ble godt lagt merke 
til. Så godt at vi etterpå er blitt 
kontaktet av mange som ønsker 
å høre mer om hva vi driver med 
og samarbeide med oss. Vi har 
allerede inngått et samarbeid 
med en svensk aktør, og vi vil 
arrangere en nordisk konkurranse 
neste år.
Ble du nysgjerrig? Det er bare 
å følge nøye med, vi gleder oss 
til å fortelle mer om dette til alle 
sammen. Ikke gå glipp av spen-
nende aktiviteter i tiden fremover, 
følg oss på TikTok, instagram eller 
Facebook @ungitrafikken.

Nye nordiske 

samarbeidspartnere

Ny look og nye farger!



Navn:                                        Adresse: Frist: 15. januar 2023

Mette Anita Norbye, Tennevoll * Marit Skrede, Molde  

* Kristine T Røren, Ulsteinvik

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 3–2022:

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 5-2022
MA-kryssord nr-2022 
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Dyrmyrgata 4     
3611 KONGSBERG   

Tlf. 926 30 300  

Halbrendsøyra 9                                                                                                                
6800 FØRDE                                                                                                                     

Tlf. 57 83 08 00       

Brødrene Henriksen Transport AS                                                                                                
Lyngbakkvegen 40                                                                                                               

3736 SKIEN                                                                                                                     
Tlf. 411 33 300        

Refsland           
Transport AS                                                                                                          

Marknesvingen 9                                                                                                                
4052 RØYNEBERG                                                                                                                 

Tlf. 918 30 961                         

Ronny Tangeland Transport                                                                                                      
Folkestadhøgda 1                                                                                                               

1592 VÅLER I ØSTFOLD                                                                                                           
Tlf. 928 99 105                                               

Viking Stårheim                                                                                                                
Stårheim Bilverksted AS                                                                                                      

6777 STÅRHEIM                                                                                                                  
Tlf. 57 86 37 30                          

Munkebyvegen 247
7608 LEVANGER

Tlf. 996 92 315

Jæren                  
Antirust AS                                                                                                              
Nesevegen 293                                                                                                                  
4352 KLEPPE                                                                                                                    
Tlf. 913 15 197            

Alf Johansen AS                                                                                                                
Brøløsvegen 59                                                                                                                 
3840 SELJORD                                                                                                                   
Tlf. 35 06 49 00                        

Fjellheim          
Brønnboring AS                                                                                                       

Lausgardsvegen 40                                                                                                              
2860 HOV                                                                                                                       

Tlf. 61 12 23 26                

ANONYM
STØTTE            

Strandgata 59, 6150 ØRSTA                                                                                                                     
Tlf. 57 69 86 50         

Dette bør plasseres på en tekstside
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Slik slipper du irriterte vinterbilister
Hold avstand, bruk 
blinklys i tide og la 
mobilen ligge. Dette er 
de tre suksessfaktorene 
for deg som vil slippe 
sure medtrafikanter, 
og samtidig bidra til 
trafikksikkerheten i vinter.

Dekkprodusenten Goodyear har nå 
i høst spurt 1000 norske bilister om 
kjørevanene deres. På spørsmål om 
hva som irriterer mest i vintertrafik-
ken, kommer bilister som ikke bruker 
blinklys i tide eller kjører for nært 
inntil egen bil, helt på topp. Disse 
svarene ble gitt av henholdsvis 53 
og 48 prosent. Også de som kjører 
hensynsløst og de som snakker i 
telefonen bak rattet, skaper irritasjon. 
Dette er nemlig noe som irriterer nes-
ten annenhver nordmann i trafikken.
Når det gjelder hvordan førerne selv 
tilpasser kjøringen sin om vinteren, 
svarer et stort flertall, 76 prosent, at 
de reduserer hastigheten. Deretter 
svarer de at de holder større avstand 
til neste bil og passer på å bremse 
tidligere. Dette er imidlertid ulikt for 
ulike aldersgrupper. Når det gjelder å 
holde større avstand, er det bare 63 
prosent av aldersgruppen 18–29 som 
gjør dette, sammenlignet med 82 
prosent av dem over 60.
Vanskelig vinterkjøring
– Vinterkjøring kan være vanskelig 
selv for de mest erfarne sjåførene. 
Veidekket er uforutsigbart på norsk 
vinterføre siden været skifter raskt. 
Derfor kan vi ikke poengtere nok hvor 
viktig det er å være ekstra oppmerk-
som og ta det med ro i trafikken. Det 
føles derfor trygt at Dekkbarometeret 
viser at en så stor andel er bevisste 
på dette og tilpasser vinterkjøringen 
sin, sier Claes Hedström, General 
Manager Sales Consumer Nordic.
Også kunnskapsnivået om hvilken 
mønsterdybde dekkene må ha, er 
ulikt mellom aldersgruppene. For 
sommerdekk er lovbestemt mini-
mumsdybde 1,6 mm og for vinter-
dekk 3,0 mm, men et minimum på 4 
millimeter for vinterdekk anbefales. 

Dette er noe den yngre generasjonen 
har mindre oversikt over. Bare 43 
prosent i alderen 18–29 har oversikt 
over mønsterdybdene, sammenlig-
net med 64 prosent i aldersgruppen 

50–59. Det nordmenn derimot har 
felles uansett aldersgruppe, er at de 
bare kontrollerer mønsterdybden når 
de bytter dekk, noe som oppgis av 
45 prosent.



Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

Ta godt vare på 
hverandre, og kjør 

forsiktig om du skal ut 
på veien.


