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Det er februar, vinteren har fått satt seg godt de fleste steder i vårt lang-
strakte land, og kjøreforholdene kan være utfordrende. Det gjelder å være 
godt skodd og ikke for hard på gasspedalen. 

Etter jul har det vært mye fokus på mangelfullt utrustede utenlandske 
vogntog på norske vinterveier. Ved Svinesund har det vært kontroller i flere 
år, men da problemene bokstavelig talt stod i kø på dårlig føre over fjellov-
erganger i Nord-Norge, og med flere alvorlige ulykker, ble det heldigvis tatt 
grep. Kontrollører fra Statens Vegvesen ble sendt til nordnorske grenseover-
ganger for storstilte ad hoc-kontroller. Resultat: Bare på én dag ble 23 av 47 
kontrollerte kjøretøy ilagt kjøreforbud! Og det handler stort sett om utslitte 
dekk, manglende kjettinger og for dårlig sikret last.

Slike kontroller bør gjennomføres hyppig, og helst gjøres mest mulig 
permanent slik det er på Svinesund. Det er ikke greit at lokalbefolkningen i 
grisgrendte strøk som har bilen som eneste transportmiddel, skal måtte kvie 
seg for å sette seg bak rattet fordi de hele tiden risikerer å møte døden i 
form av en dårlig skodd trailer på smale, svingete veier.

En positiv nyhet er at ulykkestallene for 2018 forteller at Norge for fjerde 
året på rad er «best i verden» på trafikksikkerhet. De foreløpige tallene viser 
at 108 personer omkom i trafikken i fjor, dvs. to mer enn i 2017. For hardt 
skadde har det ikke vært samme nedgang, og skal vi nå etappemålet i 
Nasjonal Transportplan på 500 drepte + hardt skadde i 2025, må ytterligere 
tiltak iverksettes. 

Da er det viktig at fagfolk blir lyttet til, også på politisk nivå. Det er ikke po-
litikernes oppgave å bestemme at fartsgrenser på enkelte veier skal høynes, 
eller at det ikke skal være målinger av gjennomsnittshastighet på spesielt 
ulykkesutsatte strekninger. Det tenderer mot en detaljstyring av trafikksikker-
hetsarbeidet som fort kan gå i gal retning.

Vi må for all del unngå at vi opplever det som Sverige nå erfarer, at ulyk-
kestallene og antall omkomne øker markant. Der er bl.a. antall ruskontrol-
ler langs vei kun en tredjedel av hva de var for ti år siden, og rundt 70 % av 
førerne overholder ikke fartsgrensen. I Norge var det i 2017 40 % som kjørte 
for fort, selv om vi har lavere fartsgrenser enn nabolandet. Målet er at det 
tallet skal ytterligere ned. Da sparer vi enda flere liv. 

Fortsatt god vinter! 

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær



Det er Helsedirektoratet og Vegdirek-
toratet som har utredet om helseattes-
ten for eldre skal fjernes helt, eller om 
aldersgrensen bør økes. Oppdraget ble 
gitt av Samferdselsdepartementet og 
Helse-og omsorgsdepartementet. I dag 
er aldersgrensen 75 år. Ønsker du å fer-
des i trafikken som sjåfør etter det, må 
førerkortet fornyes ved først å gjennom-
føre og bestå en omfattende legesjekk. 
Men hva gjør du hvis din gamle far ikke 
har nådd aldersgrensen, men likevel 
utgjør en fare i trafikken når han sitter 
bak rattet? Psykolog Rebecka Mikkelsen 
er krystallklar: Si ifra, forvent at samtalen 
kan bli vanskelig - og ikke gi deg.
En sorgprosess
– For mange er tanken på å miste fører-

kortet vanskelig. Førerkort handler om 
selvstendighet. De fleste eldre sjåfører 
er gjennom et langt liv blitt vant til 
friheten det gir. Samtalen kan derfor bli 
sår og tøff, men du må ta den. Trafikk-
sikkerheten må trumfe følelsene, sier 
Mikkelsen. 
Psykologen anbefaler å gå forsiktig 
frem. 
– Spør vedkommende om hvordan det 
går i trafikken. Da vil du få en pekepinn 
på innsiktsnivået. Er du heldig, er sjå-
føren enig i at det er på tide å parkere 
bilen for godt. Kanskje dialogen er så 
god at dere enes om at en legevisitt er 
lurt, sier Mikkelsen, og fortsetter:
– Så finnes det samtaler hvor innsikten 
til sjåføren er fraværende. Da er det 

viktig å anerkjenne at det er vanskelig 
og vondt å miste friheten de har i form 
av førerkortet. For noen kan det være en 
sorgprosess, sier hun. 
Anerkjenn følelsene
Leder for Norsk forening for allmenn-
medisin, Petter Brelin, sier at de aller 
fleste pasientene fyller dagens krav til 
å beholde førerkortet etter fylte 75 år. 
Han kommenterer videre at de som ikke 
gjør det, gjerne tar ansvar selv. 
– Bare noen få mener de er gode sjåfø-
rer, mens vi ser noe annet, sier Brelin.
Rebecka Mikkelsen mener det er viktig 
å forberede seg på reaksjonene som 
gjerne føler i en samtale med en som 
absolutt mener han ikke skal slutte å 
kjøre bil.  

– Si ifra. Sikkerheten 
må trumfe følelsene.
Har du et eldre menneske i nær krets som ikke bør kjøre bil, men som likevel 
setter seg bak rattet? Da må du si ifra, sier psykolog Rebecka Mikkelsen. Nå 
kan aldersgrensen for helseattest for førerkort bli endret til 80 år.

Av Ingrid Johansen

Bekymret for din gamle mor 
eller far i trafikken? Dette er 
psykologens råd til deg med 
eldre bilfører i familien:

REBECKA MIKKELSEN, PSYKOLOG



– Høyst sannsynlig blir du møtt med 
motstand når du tar opp temaet. Da er 
det viktig at du anerkjenner de følelsene 
som kommer. Du må forstå at situasjo-
nen er veldig vanskelig for vedkommen-
de. Han kan bli  sint, fortvilet og lei seg, 
sier hun og understreker at du likevel 
ikke må gi deg.
– En viktig oppgave da er å tåle disse fø-
lelsene, uten at du trekker bekymringen 
angående vedkommendes kjørbarhet, 
sier Mikkelsen. 
Usikkerhetsmomenter
Samferdselsminister Jon Georg Dale sier 
at han har mottatt rapporten fra Vegdi-
rektoratet og Helsedirektoratet, og han 
skal nå sette seg inn i materialet. 
– Jeg vil nå gjennomgå rapporten 

sammen med eldre- og folkehelseminis-
ter Åse Michaelsen. Jeg er opptatt av 
å forenkle hverdagen til bilistene, sier 
Dale. 
Tidligere samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen har tidligere uttalt at 
motivasjonen for oppdraget blant annet 
var at Danmark allerede i 2017 fjernet 
kravet for eldre førere, og at regjeringen 
derfor ønsket å se om det samme burde 
gjøres her til lands. Den nye utredningen 
fra Helsedirektoratet og Vegdirektoratet 
konkluderer som nevnt å heve alders-
grensen, ikke å fjerne den.
– Det finnes usikkerhetsmomenter i fors-
kningen vi har lagt til grunn for konklu-
sjonen. Vi valgte derfor å anbefale å øke 
aldersgrensen for helseattesten framfor 
å oppheve kravet, sier fagdirektør Svein 

Lie i Helsedirektoratet. 
Fortsatt sjåførens ansvar
Lie sier at statistikk avdekker at risikoen 
for ulykke og skade for eldre bilførere 
stiger fra 80-års alder. Et annet moment 
er at Norge pr. i dag ligger lavest i antall 
trafikkulykker per kilometer, hvis vi sam-
menligner med andre land.
– Den praksisen vi har med krav til 
helseattest kan ha være en medvirkende 
årsak til det, sier Lie. 
Han understreker at uansett konklusjon 
på utredningen, ligger det primære 
ansvaret hos sjåføren. 
–Det ansvaret blir ikke borte selv om vi 
anbefaler å sette grensen opp med fem 
år, sier Svein Lie.

TUNGT Å ERKJENNE: Det kan være tungt å innse at alderen har svekket evnene så mye at du 
ikke lenger er trygg bak rattet. (ILLUSTRASJONSFOTO: ADOBE)



KrF håper på omkamp om
promillegrensen til sjøs
Like etter jul ble det kjent at flertallet i Transport- og kommunikasjonskomiteen sa 
nei til forslaget fra fire Krf-representanter om en lavere promillegrense på sjøen. 
Men stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan nekter å gi opp kampen.

– Jeg er glad for at saken om promille-
grense på sjøen skal vurderes i forbin-
delse med sjøsikkerhetsmeldingen, sier 
KrFs Hans Fredrik Grøvan, og viser til 
handlingsplanen mot fritidsbåtulykker 
som Sjøfartsdirektoratet har fått i opp-
drag å utarbeide før sommeren 2019. 
– På bakgrunn av forslaget fra KrF, som 
nå er behandlet i Stortinget, har et 
samlet Storting gitt tydelig uttrykk for 
at spørsmålet skal inngå i den helhetlige 
gjennomgangen som sjøsikkerhetsmel-
dingen vil innebære. Vi må nå avvente 

behandlingen av den saken, der vi også 
kan se hele sjøsikkerhetsarbeidet i en 
sammenheng, sier Grøvan til Motorfø-
reren.
Skuffet generalsekretær
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk har i 
likhet med Grøvan engasjert seg kraftig 
i arbeidet med å få redusert promille-
grensen for fritidsbåtførere  fra dagens 
0,8 til 0,2. Hun er naturlig nok skuffet 
over at flertallet i Transportkomiteen 

stemte ned forslaget fra KrF:
– Det er helt uforståelig at promillegren-
sen for fritidsbåtførere ikke senkes. Skal 
dødstallene ned, må også promillegren-
sen ned, sier hun. 
Begrunnelsen fra komiteen, samt fra næ-
ringsminister Torbjørn Røe Isaksen, er at 
det er grunn til å tro at  det er promille 
over 0,8 som representerer en reell fare 
på sjøen. I tillegg mener de det ikke 
finnes ressurser til et økt kontrollnivå av 
promille til sjøs.

Stortinget sa nei til båtpromille-forslag:

Av Jøran Ledal og Mari Nyberget

KrFs Hans Fredrik Grøvan fikk ikke Stortinget med 
på å senke promillegrensen for fritidsbåtførere. 
FOTO: STORTINGET



– Jeg kan ikke tro at politikerne virke-
lig mener at det er akseptabelt å føre 
en båt med en promille oppunder 0,8, 
sier Kristoffersen, og mener det er liten 
tvil om at vurderingsevnen svekkes og 
risikovilligheten høynes med så stor 
mengde alkohol innabords.
– Bruker ikke-argument
– Argumentet om at det ikke er nok 
ressurser til økt kontrollnivå, er et ikke-
argument, sier Kristoffersen, og utdyper:
– Man kan ikke ta hensyn til dagens 
ressurssituasjon når man skal endre eller 
lage lover og regler, hvordan skulle da 
samfunnsutviklingen bli? Det som er 
viktig er at vi får et godt regelverk for å 

forhindre fatale båtulykker.
Mange rusrelaterte ulykker
I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 
23 omkomne ved bruk av fritidsfartøy i 
norsk farvann. Dette er seks færre enn i 
2017, og det laveste tallet siden 2001. 
På tross av nedgangen holder antall 
omkomne med alkoholpåvirkning seg 
noenlunde stabilt.
– Mellom hver tredje og hver fjerde 
dødsulykke fra fritidsbåt er rusrelatert. 
I tillegg er det store mørketall grunnet 
manglende obduksjon, at ikke alle om-
komne blir funnet, samt at alkoholstatus 
knyttes til den avdøde og ikke føreren 
av fartøyet. I motsetning til på vei, regis-

treres ikke en dødsulykke der passasje-
ren omkommer som følge av at føreren 
er påvirket, som en dødsulykke med rus, 
påpeker generalsekretæren.
Statens Havarikommisjon for transport 
arbeider nå med å samle mest mulig 
ulykkesdata fra fritidsbåtulykker, som vil 
danne grunnlag for sjøsikkerhetsmeldin-
gen som altså skal være klar i 2019. 
Kristoffersen sier at MA – Rusfri Tra-
fikk tar det for gitt at promille vil bli 
viet grundig oppmerksomhet i denne 
handlingsplanen, og at konklusjonen 
må bli den samme som ekspertgrup-
pen konkluderte med i 2012: nemlig at 
promillegrensen til sjøs bør senkes.
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Generalsekretær Elisabeth 
Fjellvang Kristofferen er 
skuffet over flertallet på 
Stortinget. Hun tar det for 
gitt at promillespørsmålet 
blir grundig vurdert i for-
bindelse med meldingen 
om sjøsikkerhet som skal 
legges frem senere i år.



Lars Olov Sjöström, trafikksikkerhetssjef 
i Motorförarnas Helnykterhetsförbund 
(MHF), sier at arbeidet med Nullvisjonen 
lenge var fremgangsrikt, men at det 
nå har fått et kraftig tilbakeslag. Fer-
ske tall fra det svenske Trafikverket og 
Transportstyrelsen forteller at 72 flere 
mennesker mistet livet på svenske veier 
i 2018 sammenlignet med året før. Det 
er det styggeste tallet siden 2009. Her 
til lands mistet 108 livet på norske veier i 
fjor, to flere enn i 2017. Det viser tall fra 
Statens vegvesen.
Et katastrofeår
Sjöström mener det er flere faktorer 
som gjorde at de i fjor opplevde sitt 
verste år siden 2009. Han kaller 2018 «et 
katastrofeår».
– Dessverre må vi kunne kalle fjoråret for 
akkurat dét, sier han.
Han understreker at årsakene til den 
uhyggelige statistikken ikke er klare, 
men at de allerede nå vet at antallet om-
komne i møte- og forbikjøringsulykker 
ble 63 prosent høyere i 2018, sammen-
lignet med gjennomsnittet for årene 
2013 til 2017. Det er også flere som har 
omkommet i MC-ulykker enn tidligere. 
Aggressiv kjøring
Sjöström sier at svensk politi bruker 
mindre tid på trafikksikkerhet i dag enn 
hva de gjorde for noen år tilbake. 
– Politiet er en viktig aktør for trafikksik-
kerheten, men trafikksikkerhetsarbeid 
prioriteres først når det blir tid til overs, 
mener han.
Sjöström forteller at de ofte ser aggres-
siv kjøring på svenske veier, med høye 
hastigheter og uforsvarlige forbikjørin-
ger – og at en stor del av problemet 
ligger nettopp der. 
– Så har vi rus. Vi vet ennå ikke hvor 
stor andel av ulykkene fra 2018 som 
var forårsaket av bilførere i ruspåvirket 
tilstand, men vi vet at det i 2017 gjaldt 
32 prosent av ulykkene.
Må lære av Norge
Ifølge Sjöström har holdningsarbeidet 
for å bedre trafikksikkerheten store man-
gler i Sverige. 
– Det kreves en stor innsats for å spre 
kunnskap for å påvirke oppførsel og 

I fjor opplevde svenskene et katastrofeår på veiene. 325 
menneskeliv gikk tapt, 72 flere dødsfall enn året før.
– Nullvisjonen er i krise, sier Lars Olov Sjöström. 

holdninger blant trafikantene. Det 
arbeidet blir ikke godt nok utført i dag, 
sier han, og legger til at den politiske 
interessen har kjølnet.
– Regjeringen har ikke lyktes med 
å styre og samordne de ansvarlige 
myndighetene effektivt nok. Innsatsen 
for å påvirke trafikantene har minsket, 
ressursene til å forvalte og forbedre veg-
transportsystemet har vært for små og 
mange veger er i dårlig forfatning. 
Han legger til at Sverige nå må være 
ydmyke og selvkritiske når det kommer 
til arbeidet med trafikksikkerheten. 
– Sverige, og mange andre land i Eu-

ropa, har mye å lære av hvordan man 
jobber i Norge, sier Lars Olov Sjöström.
Mange forklaringer
Forsker Rune Elvik ved Transportøkono-
misk Institutt (TØI) sier at det kan være 
mange mulige årsaker til at dødstallene i 
Sverige er så høye. 
– Her har vi to observasjoner, Norge og 
Sverige, men hundre mulige forklaringer 
på hvorfor den ene kommer bedre ut 
enn den andre på statistikken. Hold-
ningsarbeid kan være en mulig årsak. 
Men vi vet også at noen kampanjer vir-
ker, mens andre har nærmest null effekt, 
sier Elvik. 

Av Ingrid Johansen
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Dyster utvikling i nabolandet:

Svenske ulykkestall
på helt ville veier

For over 20 år siden innførte svenskene 
«Nullvisjonen». Ifølge Elvik ble det i 
særlig grad lagt vekt på systemutfor-
mers ansvar, noe som kan ha påvirket 
trafikantenes holdning.
Flyttet ansvaret
– Hvis jeg skal snakke i store bokstaver, 
kan det sies på denne måten: I «Nullvi-
sjonen» gikk de langt i å flytte ansvaret 
fra trafikantene. I begynnelsen mente 
man at man skulle ansvarliggjøre myn-
dighetene - som politi, veimyndigheter 
og politikere - for sikkerheten, mens de 
anså moralpreken for trafikantene som 
bortkastet tid, sier han, og understre-

ker at han ikke vet om dette har noe 
med dagens bilde å gjøre. 
Elvik tror derimot at Norge nå drar en 
fordel av nye motorveier, i motsetning til 
svenskene – som ligger 30 år foran oss.
Generasjonsforskjell
– De nye veiene i Norge er sikre veier, 
og det er rimelig å tro at veiene i Vest-
fold og Østfold har bidratt til å redusere 
antall dødsfall i trafikken. I Sverige byg-
get de ut veinettet på 1960-tallet. Det 
er blitt en generasjonsforskjell mellom 
de to landene. Ironisk nok har vi nok en 
fordel av det i dag, sier han. 

Han understreker likevel at selv om 
man i Sverige har sett en økning i antall 
trafikkdrepte de siste årene, skal vi ikke 
lenger tilbake enn til 2010 for å finne at 
nabolandet hadde færrest antall drepte 
i trafikken. Det året omkom 48 prosent 
flere av innbyggerne i trafikkulykker i 
Norge (210) enn i Sverige (270), ifølge 
tall fra TØI. Elvik sier det kreves et 
kontinuerlig arbeid å få så lave tall på 
statistikken som mulig.  
– Det er en utfordring å holde et lang-
siktig perspektiv, sier han.
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Elektriske varebiler kommer for fullt:

Av Geir Christiansen
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De aller fleste varebilene i Norge går 
på diesel, og de aller fleste kjører årlig 
mange flere kilometer enn personbilene.
– Det er avgjørende at også disse bilene 
blir utslippsfrie dersom Norge skal nå 
målene om utslippskutt fra transport. Å 
få varebilene over på nullutslipp vil ha 
svært mye å si. Ikke bare for de gene-
relle utslippene i Norge, men også for 
luftkvaliteten i byene, sier Petter Haug-
neland, kommunikasjonsleder i Norsk 
elbilforening.
Ikke momsfritak
En dieselvarebil kjøres i gjennomsnitt 
cirka 15.000 kilometer i året, ifølge SSB. 
Det er om lag 2000 kilometer mer enn 
en personbil.
Mens de som skulle kjøpe en elbil ble 
lokket med momsfritak, la myndighe-
tene aldri frem noen gulrot for varebilis-
tene. Fra før har bedrifter (som hovedsa-
kelig kjøper varebiler) momsrefusjon på 
sine innkjøp og investeringer, eksempel-
vis en varebil. I tillegg er engangsavgif-
ten i denne kategorien lavere.
Uten noen virkemidler fra staten, har det 
ikke vært spesielt gunstig å handle en 
elektrisk varebil.
– I tillegg har heller ikke produsentene 

Nå skal miljøsinkene 
bort fra trafikken
Ekspertene er helt klare: Uten en stor elektrisk omstilling i bilparken til dieselkjørende 
bedrifter, vil Norge aldri nå klimamålene i 2025.

- Norske bedrifter må investere i elektris-
ke varebiler hvis vi skal nå bransjens kli-
mamål i 2025, sier kommunikasjonsleder 
Petter Haugneland i Norsk elbilforening. 
FOTO: ELBILFORENINGEN

prioritert elektriske varebiler. Enkelte 
modeller er faktisk vesentlig dyrere i 
elektrisk versjon, fortsetter Haugneland.
Nå blir det bedring
Elbil-markedet i Norge er i ferd med 
å slå rot, og det er gjort en hel rekke 
erfaringer og nødvendige investeringer i 
blant annet forhandler-leddet i løpet av 
de siste årene.
– Utviklingen i denne delen av elbil-mar-
kedet har gått sakte, men nå begynner 

det å komme flere elektriske varebiler 
med bedre rekkevidde og i større stør-
relser. Det gjør at de blir aktuelle for 
flere. Det går fortsatt litt sakte, og vi tror 
fremdeles det skyldes usikkerhet rundt 
bruken og teknologien, mener elbilfor-
eningens Petter Haugneland.
Han mener flere kommuner bør hjelpe 
bedrifter med å komme i gang med 
utskiftingen av sine varebiler. Her finnes 
det flere måter å yte bistand på.
– Det handler om alt fra informasjon 
om ladeløsninger og praktisk bruk til 
rene tilskudd til leasing og etablering av 
ladepunkter. Hvis kommunene ønsker en 
endring og et bedre lokalmiljø, kan man 
være en partner i prosessen med å teste 
og vurdere før man bestemmer seg, 
synes Haugneland, og peker på Trond-
heim kommune som et godt eksempel. 
Alternativene finnes
I vår oversikt over elektriske varebiler 
som vil være tilgjengelig i 2019 (se egen 
sak) er det allerede flere alternativer 
å velge i – for bedrifter som ønsker å 
gjøre en endring.
– Mange bedrifter bør ta en gjennom-
gang av egen bilflåte og se på hvilke 
biler som kan byttes til elbil allerede nå. 
Selv om dagens elbiler ikke dekker alle 
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I 2018 var Renault nesten alene om å tilby mindre, elektriske varebiler i det 
norske markedet. Nå kommer konkurrentene for full maskin.

– 2018 ble et godt år for oss, og vi har 
planer om å fortsette en positiv vekst 
innenfor lette varebiler de neste årene, 
fastslår Roger Andersen, PR- og mar-
kedsdirektør i Renault Norge.
Den franske bilprodusenten økte salget 
av varebiler med hele 67,4 prosent fra 
2017 til 2018, og ble dermed den solide 
vinneren blant de ti største leverandø-
rene i Norge.
Volkswagen var den aller største med 
10.383 leveranser til norske bedrifter og 
varebilsjåfører. Renault registrerte 1195 
varebiler, hvorav 904 var av den lette 
varemodellen Kangoo – og 687 av disse 
var av den helelektriske utgaven Kangoo 
Z.E.
Renault kan elbil
Renault har nærmest fått lov til å drive 
litt alene med elektriske varebiler i 
Norge. Men det har selvsagt sin natur-
lige forklaring, og er ikke basert på 
tilfeldigheter.

Den franske produsenten (som nå lever 
i et ekteskap med Nissan) har allerede 
rukket å være Europas mestselgende 
elbilmerke siden 2010. Det går nesten 
120.000 elbiler fra Renault på veiene 
– og Kangoo Z.E. har vært Europas 
bestselgende elektriske varebil de seks 
siste årene.
Så tar vi bare for ordens skyld med at 
Nissan Leaf var Norges mest kjøpte bil i 
fjor – en elbil fra samme konsern.
Flere kommer i 2019
Nå tyder veldig mye på at den nærmest 
ensomme tilstedeværelsen i det norske 
markedet for elektriske varebiler, er over 
for Renault. 
– Det er alltid vanskelig å spå om 
fremtiden, men at det i indre bykjerner 
vil være mindre elektriske transportkjø-
retøyer som tar over de neste årene, er 
nok veldig realistisk, fortsetter Roger 
Andersen i Renault Norge. Sagt med 
andre ord forventer han nå betydelig 

konkurranse i det elektriske varebilseg-
mentet. For sitt merke håper han på 
1000 salg av Kangoo Z.E. Det innebærer 
at to tredeler av alle varebilene Renault 
har satt som mål om å selge, skal være 
elektriske.
Bedre batterikapasitet
Roger Andersen tror først og fremst at 
grunnen til at det har tatt lengre tid å få 
elektrifisert varebilene, skyldes for dårlig 
rekkevidde som følge av batterikapasi-
tet.
– Så har markedet og etterspørselen 
vært med på å drive utviklingen, og nå 
ser vi at det er store endringer på gang, 
sier Renault-sjefen.
Det betyr at kampen kommer til å bli 
knallhard om kundene de nærmeste 
årene.
Bare sjekk listen under når det gjelder 
modeller som kommer i løpet av dette 
og neste år.

Modeller 2019
Citroën Berlingo electric
Iveco Daily electric
MAN eTGE
Mercedes-Benz eVito
Mercedes-Benz eSprinter
Nissan e-NV200
Peugeot Partner electric
Renault Kangoo Z.E.
VW e-Crafter
SAIC Maxus EV80
(kinesisk produsent, selges av RSA-gruppen)

Stor, større og størst på elbiler

behov, kan i hvert fall utskiftingen starte 
slik at bedriftene kan opparbeide seg 
erfaringer før hele bilflåten byttes ut, 
sier kommunikasjonslederen.
Haugneland opplever at etterspørse-
len finnes, at markedet er klart, men at 
kjøperne venter på at produsentene skal 
komme med flere bilmodeller.
Vekt og bompenger
Elbilforeningen mener det foreløpig 
er lite hjelp å få fra myndighetene til 
aktivt å velge en elektrisk framfor en 
dieseldrevet varebil. Spesielt går deres 

oppfordring til lokale myndigheter om 
enten å fortsette med bompengefritak, 
eller innføre maksimalt halv pris i bom-
mene for elbiler.
– Bompengefritaket treffer aller best for 
varebiler, konkluderer Petter Haugne-
land.
I tillegg har varebilenes totalvekt vært et 
tema til drøfting med Statens Vegvesen. 
Bakgrunnen er at batteriene på større 
varebiler med lang rekkevidde blir ek-
stra tunge, og slik sett gjør nyttelasten 
mindre som følge av vektbegrensnin-
gene for førerkortklasse B.

– Endringen vil tillate at innehaver av 
førerkort klasse B kan kjøre kjøretøy 
med alternativt drivstoff med en tillatt 
totalvekt mer enn 3 500 kilo, men ikke 
over 4 250 kilo. En slik endring vil kunne 
gjøre det lettere å bytte til elektrisk 
varebil for flere, tror Haugneland i Norsk 
elbilforening.

Kommer i 2020:
Opel Vivaro
VW ABT e-Caddy Maxi
VW ABT e-Transporter

På lista mangler store 
varebilprodusenter som Ford, 
Toyota og Fiat. 



Mens Transportøkonomisk institutt 
(TØI) tidligere har tatt til orde for lavere 
fartsgrenser for å nå Nullvisjonen, 
vurderer Samferdselsdepartementet å 
øke den øvre grensen til 120 kilometer 
i timen. Snart ligger innspillet fra 
Vegdirektoratet klart. 
– Vi ser for oss at arbeidet fra vår side 
ferdigstilles i april, sier Marius Slinde i 
Vegdirektoratet, som blant annet har 
belyst konsekvensene av en høyere 
fartsgrense på eksisterende og ny vei. 
I rapporten «Fartsgrensepolitikk» som 
TØI la fram i 2017, blir det slått fast at 
20-38 menneskeliv kan spares ved å gå 
mot motsatt hold, altså ved å justere 
fartsgrensene ned. Forsker Rune Elvik 
står bak rapporten. Han ser likevel ikke 
med dramatikk på en eventuell grense 
på 120 kilometer her til lands. 
 Høy fart dreper
– De sikreste veiene vi har i dag, har en 

fartsgrense på 110 kilometer i timen. 
Disse veiene vil sannsynligvis tåle en 
fartsgrense på 120 kilometer i timen. 
Veiene det er snakk om har god sikt, 
brede veiskuldre og er utformet slik at 
det går an å kjøre fort på dem. Samtidig 
er det viktig å huske at høyere fart betyr 
mindre sikkerhetsmargin, sier Elvik. 
En dybdeanalyse utført av Statens 
vegvesen viser at fart godt over farts-
grensen, eller fart som er for høy etter 
forholdene, er angitt som medvirkende 
faktor ved 31 prosent av dødsulykkene 
på norske veier i 2017. En av farene ved 
høy hastighet, er tilvenning av farten, 
påpeker Elvik. 
– Hvis du kjører et godt stykke i 120 
kilometer i timen, har du lett for å miste 
følelsen av hvor fort du kjører. Når du da 
kommer inn på andre veier med lavere 
fartsgrenser, er det lett å dra farten med 
seg. Det er kanskje der de største farene 

Forsker Rune Elvik skeptisk til forslag om økte fartsgrenser:

– Høyere fart vil gi mindre sikkerhetsmarginer

I april kommer Vegdirektoratets innspill til 
Samferdselsdepartementet om den høyeste 
tillatte fartsgrensen i landet skal justeres opp til 
120 kilometer i timen. – Høyere fart betyr mindre 
sikkerhetsmargin, sier forsker Rune Elvik. 

ligger. Det krever oppmerksomme sjåfø-
rer som følger med på speedometeret, 
sier forskeren.
Anbefaler møtefrie veger
Elvik mener det er veldig viktig at høy-
hastighetsveiene er møtefrie. Aller helst 
bør veiene ha brede midtdelere i form 
av gress, konkluderer han.  
– På smalere firefeltsveier har man rekk-
verk i stedet for midtdeler. Men et rekk-
verk vil ved påkjørsel enten gi etter og 
bøye seg ut i motgående kjørefelt, eller 
det vil være så stivt at det ikke gir etter. 
Et veldig stivt rekkverk kan gi alvorlige 
skader ved påkjørsel, det begynner å 
nærme seg å kjøre i en fjellvegg.
I TØI-rapporten fra 2017 fremheves 
såkalte Nullvisjonsfartsgrenser. Det vil si 
fartsgrenser som er fastsatt på grunn-
lag av kunnskap om hva et menneske 
tåler av påkjenninger uten å bli drept 
eller pådra seg varige skader. Nullvi-
sjonsfartsgrensene innebærer at dagens 
fartsgrenser på 50, 60 og 80 kilometer 
i timen senkes, noe som vil redusere 
antallet drepte og skadde i trafikken, i 
følge rapporten. 
– På veier med fartsgrense 80 kilometer 
i timen og midtrekkverk er det ikke ufor-
enlig med Nullvisjonen å ha en høyere 
fartsgrense, sier Elvik og legger til: 
– Nullvisjonen åpner for en høyere 
fartsgrense enn 70 kilometer i timen 
dersom møteulykker er forebygget med 
fysiske tiltak. Man kan nok diskutere om 
et ettergivende rekkverk er en god nok 
beskyttelse, men svenske erfaringer ty-
der på at ulykkene går drastisk ned når 
vegene er møtefrie.
Respekt for fartsgrensene
Fraksjonsleder i transport- og kommuni-
kasjonskomiteen på Stortinget, Morten 
Stordalen, sier at riktig fart på riktig vei 
er budskapet fra politisk hold. 
– Det betyr at vi må ha fartsgrenser som 
oppleves som riktig av sjåførene. Vi går 
inn for å jobbe for 120-soner på veier 
som tåler det, sier Stordalen (FrP). 
Han utdyper at noen eksisterende deler 
av veinettet i Norge tåler en oppjuste-
ring av fartsgrensene, mens andre gjør 
det ikke. Stordalen ønsker at fartsgren-
sene skal harmonere med det trafikan-
tene oppfatter som riktig. 
– På den måten oppnår vi respekt for 
grensene som settes. Veinettet i Vest-

Av Ingrid Johansen
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Forsker Rune Elvik skeptisk til forslag om økte fartsgrenser:

– Høyere fart vil gi mindre sikkerhetsmarginer
fold er et godt eksempel på nettopp 
dét. Der var grensen 100 kilometer i ti-
men, før den ble justert opp til 110. Det 
viste seg senere at den reelle hastighe-
ten ikke økte med mer enn omlag tre 
kilometer i timen. De fleste som kjørte 
der da fartsgrensen var100 kilometer i 
timen, kjørte litt for fort fordi de opp-
fattet at veien var bra nok for høyere 
hastighet, sier han. 
Positiv til lavere fartsgrense
På spørsmål om FrP støtter at enkelte 
fartsgrenser også bør justeres ned, 
hvis man legger konklusjonen fra TØI-
rapporten til grunn, svarer Stordalen 
følgende: 
– Det kan være at enkelte veier bør ha 
lavere fartsgrenser, for eksempel strek-
ninger som er ulykkesutsatte. Men det 
vi også ser, er at strekninger som ansees 
som trafikkfarlige får lavere grenser, så 

utføres trafikksikkerhetstiltak, men farts-
grensen forblir lav etter at tiltak er gjort. 
Det er uheldig, sier han og kommer 
med et eksempel:
– Si at vi har en 80-sone som ansees 
som farlig fordi det mangler gang- og 
sykkelsti. Så settes farten ned til 70. 
Tiltak blir gjort, gang- og sykkelsti kom-
mer på plass, men fartsgrensen forblir 
70 kilometer. Da mister sjåførene lett re-
spekten for fartsgrensen, mener Morten 
Stordalen. 
I følge NRK er nye E39 mellom Kristian-
sand og Mandal trolig den første strek-
ningen i landet som får en fartsgrense 
på 120 kilometer i timen. 

– Hvis du kjører et godt stykke i 120 
kilometer i timen, har du lett for miste 
følelsen av hvor fort du kjører, forklarer 
TØI-forsker Rune Elvik.

13MOTORFØREREN  |   1  |   2019

DRAGERNORGE.NO

Ha en 
sikker reise!
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Den 8. februar trådte de 
nye reglene for EU-kontroll 
i kraft. Kontrollfristen du 
har nå, gjelder inntil du 
har gjennomført en ny 
kontroll. Statens vegvesen 
har lovet å sende deg et 
påminnelsesbrev når fristen 
nærmer seg.
– Det nye er at du nå kan gjennomføre 
EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøre-
tøyet er godkjent innen kontrollfristen. 
Kontrollfristen er endelig. Tidligere var 
det slik at siste siffer i registreringsnum-
meret var styrende for når bilen skulle 
inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er 
det dato for førstegangs registrering 
som danner utgangspunktet for fristen. 
Kjøretøyeeiere får også større fleksibili-
tet ved at de kan gjennomføre kontrol-
len når det passer for dem, forklarer 

avdelingsdirektør Henning Harsem. 
Hvert år gjennomføres det over 2 mil-
lioner EU-kontroller i Norge. Omtrent 
en tredel av disse er etterkontroller. Den 
nye ordningen vil fases inn etter hvert 
som kjøretøyene er til kontroll. Det er 
ikke slik at alle biler plutselig får ny frist 
i februar. 
 - Den fristen du har ved overgangen 
gjelder til du har gjennomført en ny kon-
troll. Deretter får du en ny frist basert 
på den datoen du utfører kontrollen, 
utdyper Harsem.
Kontrollintervallene forblir de samme 
som i dag, det vil si at personbiler stort 
sett skal inn første gang etter fire år og 
deretter annethvert år, mens kjøretøy 
over 7500 kg skal inn hvert år.
Sjekk kontrollfristen nå!
Tidligere sendte Statens vegvesen et 
purrebrev når kontrollfristen var ut-
løpt. Nå kommer alle til å få tilsendt et 

påminnelsesbrev to måneder før den 
endelige kontrollfristen. Selv om du 
kan gjennomføre kontrollen når du vil, 
får du aldri mer enn to måneder på å 
utbedre eventuelle feil.  Hvis bilen ikke 
blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du 
få to måneder på å utbedre feilene, 
men likevel ikke lengre frist enn du 
opprinnelig hadde. Derfor er det viktig 
at du beregner nok tid til både kontroll 
og eventuell etterkontroll. Fristen er 
endelig. Overholder du ikke fristen for 
godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet 
bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, 
Politiet eller Tolletaten langs veien. 
 –Det er lurt å sjekke når du har kon-
trollfrist, slik at du er godt forberedt og 
setter av nok tid til eventuelle reparasjo-
ner og etterkontroll, oppfordrer Hen-
ning Harsem. Fristen for ditt kjøretøy 
finner du på: vegvesen.no/eukontroll, i 
mobil-appen «Bil og henger» og på kon-
trollseddelen du fikk utlevert ved forrige 
EU-kontroll. 

Nå gjelder nye regler for EU-kontroll:

Husk å beregne nok tid til 
kontroll og etterkontroll



Hva gjør du om du
krasjer med denne karen?
En viltpåkjørsel kan være dramatisk, både for den som sitter i bilen og for dyret som blir 
påkjørt. Mange bilførere får panikk, og velger den verste løsningen av dem alle: Å kjøre fra 
åstedet uten å varsle politiet. Ikke bare påfører du dyret en sakte, grusom død, du risikerer 
også bonustap og egenandel på forsikringen. Les mer om hvordan du skal unngå panikk 
dersom uhellet rammer deg.



Av Pål Sønsteli og Ingrid Johansen
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En viltpåkjørsel kan være dramatisk, 
både for de som sitter i bilen og 
dyret som blir påkjørt. Hvert år blir 
det registrert rundt 10.000 kollisjoner 
mellom kjøretøy og elg, hjort, rådyr 
og andre dyr, på tross av at Statens 
Vegvesen jobber iherdig med ekstra 
skilting og andre sikringstiltak langs 
veiene når snømengden øker og dyrene 
trekker mot vegbanen. De fleste dyrene 
som blir påkjørt, dør eller må avlives. 
Men også mange lider unødvendig 
lenge – fordi sjåføren gir blaffen i å 
melde fra.
Bilførere stikker av
Leder av Viltgruppa i Hurdal kommune, 
Øystein Rønning, sier at de altfor ofte 
finner dyr som er skadet etter påkjørsel 
fra bil, et resultat av ulykker som ikke er 
meldt inn til politiet. 
– Folk er stort sett flinke til å ringe, men 

dessverre finnes det sjåfører som bare 
reiser videre og etterlater seg det øde-
lagte dyret. Vi har hatt flere tilfeller hvor 
vi finner dyr i skogen som har skader 
vi kan adressere til kollisjon mellom bil 
og vilt. Det er vondt å se, og ganske så 
uforståelig at det ikke går an å melde 
ifra, sier Rønning.
– Redde og usikre
I Hedmark opplevde Ole Daniel Strand-
seter ved Kongsvinger Bilskade AS en 
fjorårshøst med mange viltpåkjørsler. 
Strandseter erfarer at ikke alle bilister 
er klar over at de er pålagt å varsle hvis 
ulykken først inntreffer.
– Mange kan bli redde og usikre på hva 
de skal gjøre – og velger å kjøre videre 
uten å melde fra. Dette er fryktelig dumt 
gjort, sier han, og legger til:
– For det første plikter du å melde ifra, 

og for det andre slipper du både bo-
nustap og egenandel dersom du velger 
å bruke forsikringen din ved reparasjon 
av eventuell skade på bilen. Ved viltpå-
kjørsler oppstår det nesten uten unntak 
materielle skader, uansett hvor lite sam-
menstøtet oppleves, sier Strandseter. 
Bli i bilen
Skadde dyr kan ofte være vanskelige å 
finne, og løper ofte videre for å gjemme 
seg. På gjemmestedet kan de bli lig-
gende lenge og lide en smertefull død. 
Øystein Rønning sier at ett tilfelle er et 
for mye. 
– Når uhellet først er ute, skal du bli i 
bilen og ringe umiddelbart. Når du har 
ringt, vil du få tydelig beskjed om hva 
du skal gjøre, som vil si å bli i bilen til 
vi kommer. Du må for all del ikke gå ut 
hvis det er et stort dyr du har kollidert 
med, sier han.

Gjør din plikt: Meld ifra!

10.000 krasjer med et dyr hvert år:

Hvert år registreres rundt 10.000 kollisjoner mellom kjøretøy og vilt, men ikke alle 
sjåfører melder fra. Gjør du plikten din og ringer politiet, gjør du også det du kan for 
det skadde dyret - og du slipper både bonustap og egenandel på forsikringen.

Ole Daniel Strandseter hos Kongsvinger Bilskade AS fikk nylig inn denne bilen 
som hadde fått en elg i frontruta. – Meld ifra om påkjørselen til politiet og vilt-
nemnda, så unngår du bonustap og egenandel på forsikringen, oppfordrer han.



Lokalkunnskap avgjør skilting

Statens Vegvesen baserer seg på lokal kunnskap om dyretrekk og farepotensiale når 
de bestemmer hvilke strekninger som skal merkes med fare for dyr.

17MOTORFØREREN  |   1  |   2019

Asbjørn Stensrud i 
Statens Vegvesen sier 
at lokalkunnskap ligger 
til grunn for skilting 
langs veiene. – Vi har 
stor kunnskap om kjente 
vilttrekk og setter opp 
skilt etter kjennskap til 
områdene, sier han. 
– Enkelte skilt står oppe hele året, mens 
andre kommer opp når vi anser at faren 
for at vilt krysser vegen er størst. På 
denne tiden av året, og i områder med 
mye snø, settes det opp nye skilt for å 
minne bilistene på at dyrene trekker ned 
fra skogen og mot veiene, sier han. 
Skiltene «Stor elgfare» og «Særlig 
stor elgfare» blir også plassert ut ifra 
lokalkunnskapen de ansatte i Statens 
vegvesen innehar.  Også viltgjerder og 
rydding av sideterreng er tiltak som blir 
gjort for å hindre ulykker. 
– Mange nye veistrekninger får vilt-
gjerder, eksempelvis langs nye E6 
gjennom Gudbrandsdalen. Det hender 
likevel at elgen forviller seg, men stort 
sett  fungerer viltgjerdene og viltover-
gangene godt. Rydding av sideterreng 
gjør at bilistene lettere kan se om det er 
et dyr på vei ut i vegbanen, sier han. 

Stensrud minner om at hvis du ser ett 
dyr, så kan det gjerne være flere i flok-
ken rett bak. 
– Kjør forsiktig og avpass farten. Plut-
selig spretter det et dyr fram, og da 
kommer det som oftest flere etter det 
første, sier han.

NÅR ULYKKEN ER UTE
Ring Politiet på 02800 og meld fra om 
påkjørselen.
Vær tilgjengelig på telefon når Viltnem-
da ringer deg for å få vite ulykkesomfan-
get og hvor du befinner deg.
Har du kollidert med et stort dyr, og 
dyret fortsatt lever, så bli værende i 
bilen til Viltnemda kommer.
Har du kjørt på et mindre dyr, som 
grevling, og dyret lever, så meld fra om 
påkjørselen, og bruk sunn fornuft.
Merk påkjørselsstedet (dette for å 
kunne spore skadede dyr).
Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det 
kan både være farlig og vanskeliggjøre 
ettersøkshundens arbeid.

Dette er pliktene dine
Vegtrafikkloven § 12
Plikter ved trafikkuhell

Enhver som med eller uten skyld er 
innblandet i trafikkuhell, skal straks 
stanse og hjelpe personer og dyr 
som er kommet til skade, og for 
øvrig delta i de tiltak som uhellet gir 
grunn til. Denne plikt har, om det er 
nødvendig, også andre som er i nær-
heten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4
Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som 
åpenbart er sykt, skadet eller hjelpe-
løst, skal så langt som mulig hjelpe 
dyret. Dersom dyret er et dyr fra 
dyrehold eller storvilt, og det ikke 
er mulig å yte god nok hjelp, skal 
eieren eller politiet varsles umid-
delbart. Dersom det er åpenbart at 
dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan 
den som påtreffer dyret, avlive dette 
med det samme. Dyr fra dyrehold og 
storvilt skal ikke avlives i henhold til 
denne bestemmelsen dersom det lar 
seg gjøre å få tak i eieren, veterinær 
eller politiet innen rimelig tid.

Rønning understreker viktigheten av det 
han nettopp har sagt:
Livsfarlig situasjon
– For en skadet elg, er et menneske 
dens aller største frykt. Går du ut av 
bilen og forsøker å nærme deg den, 
så påfører du dyret unødvendig stor 
smerte. Dersom elgen fortsatt står på 
beina, kan du være i livsfare om du forla-
ter bilen, fortsetter Rønning. 
For å slippe bonustap og egenandel på 
forsikringen, må du få med deg et skriv 
fra Viltnemda ved ulykkesstedet. 
– Vi går raskt over bilskadene når vi 
kommer. Så får bilisten med seg en 
bekreftelse fra oss som han eller hun kan 
gi videre til forsikringsselskapet sitt, sier 
Øystein Rønning.



– Fortsatt opplever vi at 
det er en del fordommer 
mot vintersykling. 
Men med piggdekk på 
sykkelen er det faktisk 
mindre risiko enn å gå, 
mener Hanna Borge i 
Bymiljøetaten i Oslo 
kommune.
Denne vinteren settes det ny rekord i 
antall vintersyklister i Oslo. Bymiljøetat-
en tror den vet hvorfor.
-Vi gleder oss over 14 prosent økning i 
antallet syklister denne vinteren (tall fra 
desember 2018 og januar 2019) sam-
menlignet med forrige vinter. Det betyr 
at vi er på rett vei, men vi har høye 
ambisjoner og må bare jobbe videre 
med de virkemidlene vi ser fungerer, 
sier Hanna Borge i Bymiljøetaten i Oslo 
kommune.
Vintersyklistene i hovedstaden har ikke 
akkurat vært dem som har fått mest 

hjelp og tilrettelegging i byen. Men i 
løpet av de siste årene har mye skjedd. 
Målet er at det skal være trygt å ferdes 
som syklist i Oslo året rundt, både for 
ung og gammel.
– Spesielt har potensialet vært stort på 
vinterstid. Derfor har vi satt inn ekstra 
tiltak for å gjøre sykkelveiene bedre og 
mer tilgjengelig, pluss at vi ønsker å 
overbevise stadig flere om at dette er 
en effektiv og miljøvennlig måte å trans-
portere seg selv på, fortsetter Hanna 
Borge.
Møter syklistene
Gjennom vinteren har Bymiljøetaten 
derfor jevnlige møter med syklistene 
på Miljøpaviljongen – rett ved Oslo 
Sentralbanestasjon. Her kan du få enkel 
hjelp med sykkelen, eller bare slå av 
en sykkelprat om det som fortsatt er 
utfordringer.
– Fortsatt opplever vi at det er en del 
fordommer mot vintersykling, blant 
annet at det er grunn til å frykte glatta. 
Men med piggdekk på sykkelen er det 
faktisk mindre risiko enn å gå. Derfor 

har vi årlig en vintersykkeldag der man 
kan få testet ulike sykler på snø og is, 
opplyser Borge.
Enkel service
Bymiljøetaten har fått Red Bike syk-
kelverksted til å justere gir og legge 
om til piggdekk på Miljøpaviljongen. 
Det er nyttig for flere enn bare syklis-
tene, hos Red Bike (sykkelverkstedet til 
Røde Kors) er det nemlig personer som 
trenger avveksling fra sine soningsop-
phold i fengsel som utfører servicen.
– Det er definitivt drivverket på sykkelen 
som er mest utsatt, sier Anders Mangs-
eth, den eneste fulltidsansatte i Red 
Bike sykkelverksted.
– Salt og svevestøv tærer på innmaten 
til sykkelen, så jevnlig vedlikehold 
er helt avgjørende. Helst ser vi jo 
at kommunen bruker mindre salt til 
vedlikehold av sykkelveiene, og går mer 
over til børsting. Uansett er jevnt over 
gode forhold det aller viktigste for dem 
som ønsker å sykle om vinteren, mener 
Anders Mangseth.

Synes du snøbrøytingen 
kunne vært bedre der 
du bor? Da bør du prøve 
deg som vintersyklist i 
hovedstaden!
Det er ingen tvil om at det er noen 
fordeler å bo i de sentrale strøk på Øst-
landet. Men det bør helst være veldig 
sentralt. Så sentralt at du kan holde deg 
innenfor ringveiene i Oslo.
Der skal du nemlig kunne klare å sykle 
hele året – uten å bekymre deg noe 
særlig for at snøen er i veien.
– Det prioriterte sykkelveinettet i Oslo 
skal driftes ekstra godt om vinteren og 
skal holde såkalt barveistandard. Dette 
gjaldt 80 km vinteren 2017/2018, men 
er blitt oppjustert til 120 km vinteren 
2018/2019. Det er bare å forsyne 
seg, sier fagsjef Mats Mikael Larsen i 
Syklistenes Landsforening.
På en normal vinterdag uten ekstrem 
kulde, kan det være opp mot 20.000 
syklister i Oslo sentrum. Om sommeren 

stiger det til nærmere 50.000 syklister 
(tall fra eco-counter/sykkelteller i Oslo 
kommune).
Senest etter én time
Snøen kom litt senere denne vinteren, 
men har innfunnet seg på de aller fleste 
plassene i kongeriket. Noen har selvsagt 
fått mye mer enn andre. 
Oslo har fått snø jevnt og trutt gjennom 
vinteren, og det er derfor blitt en ekstra 
omfattende jobb å holde sykkelveiene i 
den tilstanden de er lovt.
Ved snøfall på de 120 kilometer 
merkede veiene for syklister skal brøytin-
gen starte minimum én time etter 
snøfall. Senest innen fire timer skal det 
brøytes ferdig.  Mens det snør, skal det 
brøytes minimum hver fjerde time.
Det må salt til
Brøyting er som regel ikke nok til å 
kunne oppnå målsettingen om å levere 
barvei-standard. I tillegg til brøyting og 
feiing, må det brukes salt.
Oslo kommune gjør stadig nye forsøk 

for å unngå den tradisjonelle saltbruken, 
og har de to siste vintrene prøvd ut mer 
miljøvennlige alternativer til tradisjonelt 
veisalt. Spesielt dreier dette seg om syk-
keltraseer som ikke saltes av miljøhensyn 
– som turveier og veier som går gjen-
nom parker og langs elver.
Disse strekningene brøytes enda hyp-
pigere. Kun tre centimeter nysnø skal til 
før ryddemannskapene må ut.
Brøyter hele veien
Det kan virke noe råflott å holde bare 
de prioriterte sykkelveiene med dette 
ekstraordinære vedlikeholdet.
Faktum er at Oslo kommune ikke lar 
resten av veibredden seile sin egen sjø. 
Mens de 120 kilometerne med sykkelvei-
er får sin behandling, tar man samtidig 
med resten av veien – inkludert kjørefelt 
og fortau.
På de strekningene som ikke saltes blir 
det også utført økt kontroll. Mye av 
dette dreier seg om etter-rydding – det 
vil si å fjerne snø som bare er blitt måkt 
til side i første omgang.

Vintersyklistene får de beste veiene

– Mindre farlig å sykle enn å gå på glatta

TREND: VINTERSYKLISTER

Av Geir Christiansen
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Anders Mangseth, Red Bike sykkelverksted. 
FOTO: GEIR CHRISTIANSEN
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Hvor mye skal du sykle, 
hvor langt, hvor bor du og 
hva slags syklist er du?
Svar på spørsmålene først, så vil du få 
mange gode svar på hvordan du skal 
legge opp vintersyklingen. Før du sva-
rer, kan du for eksempel ta deg fem mi-
nutter på å lese gjennom disse tipsene 
fra Syklistenes Landsforening. 
SYKKELTYPE
Du kan i utgangspunktet bruke hvilken 
sykkel som helst. De aller fleste sykler 
kan bli klare for vinteren med piggdekk. 
Likevel er det grunn til å tenke over 
at vinteren sliter atskillig mer på syk-
kelen din enn sommeren. Så kanskje er 
det ikke nødvendigvis den nyeste og 
dyreste sykkelen du skal bruke? Valg av 
sykkel handler også om hvor langt og 
hvor ofte du sykler, hvilken klimasone du 
bor i og hvordan du sykler.
Terrengsykkel er absolutt å anbefale 
dersom du skal sykle på ujevn is og 

krevende forhold. Hybridsykkel kan også 
fungere godt, hvis det er mulig for deg 
å ha et sted å oppbevare den.
UTSTYR OG VEDLIKEHOLD
Dette trenger du av basisutstyr på en 
vintersykkel:
• Piggdekk når det er fryst på. Jo flere 
pigger, desto bedre
• Lykt foran og bak
• Gode skjermer
• Teflonolje på sprayflaske – smør driv-
verk og vaiere
• Husk rengjøring godt og ofte – spesi-
elt hvis veien er saltet
HJUL
Noen sverger til store hjul på vinterstid 
og vil kun ha 29 tommer. Dette gjelder 
også om du kan tenke deg å sykle i skog 
og mark på vinteren. Vanlig terrengsyk-
kel med 26 tommer hjul vil også fungere 
fint, men har ikke samme ekstreme 
kontroll som de store hjulene på det 

vanskeligste føret. Andre vil legge vekt 
på at 26 tommer gir et lavere tyngde-
punkt når du sykler i bytrafikk. Dette 
gir mange en tryggere følelse og mer 
kontroll.
PÅKLEDNING
• Bruk enten en tynn lue, buff, eller 
finlandshette.
• Ull innerst er alltid smart.
• Vindtett jakke med pustende materiale 
i ryggen.
• Gjerne sykkelbukse med padding in-
nerst .
• Bruk en vinterbukse, gjerne med 
vindavisende front.
• Vindtette hansker/votter med gode 
mansjetter.
• Bruk ullsokker i skoene.
• Sko-overtrekk (vannavstøtende og 
med microfleece)
Kilde: Syklistenes Landsforening

De to største gruppene som fikk behan-
dling på sykehus i Norge etter skader 
oppstått på vei i 2017, var gående og 
syklende. De myke trafikantene ser også 
ut til å dominere skadebildet når vi bare 
ser på de alvorlige skadene, skriver 
TØI-forsker Per Andreas Langeland i en 
kommentar på TØIs egen hjemmeside.
Forskeren hevder at eneulykker med 
syklister og fotgjengere faller ut av den 
offisielle norske ulykkesstatistikken.
– Pasientdata fra svenske sykehus viser 
at et flertall av dem som får varige 
skader etter ulykker på veiene er myke 
trafikanter. Det samme er trolig tilfelle 
også her i landet, skriver forskeren, og 
utdyper:
– Pasientdata for 2017 fra samtlige sven-

ske akuttsykehus viser at 10 ganger flere 
syklister og 15 ganger flere fotgjengere 
skades alvorlig i ulykker på veiene enn 
det som oppgis i deres offisielle politi-
baserte trafikkulykkeregister. Pasientreg-
isteret hos det norske helsevesenet er 
ikke like utfyllende som det tilsvarende 
registeret i Sverige, men viser samme 
tendens.
Med samme definisjoner av ulykker og 
skader og antatt samme forhold mel-
lom offisielle tall og pasientdata som i 
Sverige, ville skadebildet i trafikken her 
i landet sett ganske annerledes ut. Og 
det er gående og syklende som stikker 
seg ut:
Myke trafikanter, som i den offisielle 
norske statistikken står for 25 prosent av 

de drepte og hardt skadde, ville økt sin 
andel til 76 prosent. Altså fra én fjerd-
edel til tre fjerdedeler. 
Det totale antall drepte og hardt skadde 
i Norge i 2017 er registrert til 771. 
Antall drepte og varig skadde kan være 
nærmere 2900. Eller nesten fire ganger 
flere.
– Analyser av ulykker med myke trafi-
kanter vil synliggjøre behov for både 
kjente og nye tiltak. Det bør ikke være 
noen overraskelse om eksempelvis 
skjerpet vinterdrift, krav til integrert lys 
og blokkeringsfrie bremser på syk-
kel, ferdig påsydd refleks i yttertøy og 
skosåler med vintergrep vil slå positivt 
ut på ulykkesstatistikken, oppsummerer 
Langeland.

Sunt og miljøvennlig, men ikke helt ufarlig

Sunt og miljøvennlig, men ikke helt ufarlig

Selv om sykling både er sunt og miljøvennlig, er det ikke helt ufarlig. Ifølge 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) ville antallet drepte og hardt skadde i 
veitrafikken vært fire ganger så høyt dersom eneulykker med syklister og 
fotgjengere hadde kommet med i statistikken.

Tips til vintersyklisten

TREND: VINTERSYKLISTER
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Hun er én av stadig flere over hele 
landet som velger å bruke sykkelen 
gjennom hele vinteren. Vintersyklistene 
lar seg ikke stoppe av verken dårlig vær 
eller kulde. De har bare bestemt seg for 
å bruke sykkel. Punktum.
– Det går ikke an å tenke på at det er 
vått eller for kaldt hvis du skal sykle om 
vinteren. Du må bestemme deg, og 
gjennomføre planen. Hvis du skal ut en 
vinterdag, så må du ansett kle deg, og 
det krever faktisk minimalt med ekstra 
innsats for at du skal bli klar for en syk-
keltur, sier Nina.

Så sant det ikke er noen oppdrag 
som krever skyssing av barn, så ser du 
46-åringen på vei til jobb gjennom by-
gatene litt før klokka sju hver morgen. 
-Dette gir meg en perfekt start på da-
gen. Mye frisk luft, en liten styrkeprøve, 
en slags mestring og en god følelse av 
velvære resten av dagen. Jeg har energi 
til å gi mye mer i min jobb, fortsetter 
Nina, som er pedagogisk leder i en 
barnehage.
Hun er opptatt av å gjøre denne typen 
sykling så lite komplisert som mulig. 

– Hvis du har en sykkel, kan den fint 
brukes. Det er bare snakk om å legge 
om til piggdekk. I tillegg har jeg in-
vestert i godt lys både foran og bak. 
Mørketida er det viktig å ta hensyn til, 
mener Nina. Nærmest selvsagt sykler 
hun med refleksvest – om det er mørkt 
eller lyst.
– Så er det bare å finne fram lue, gode 
vindvotter og alminnelige vinterklær. Du 
vil bli overrasket over hvor deilig det er, 
gliser Nina og kaster seg på sykkelen.

– En perfekt start på dagen
– Sykling gir meg akkurat den starten jeg trenger på en ny 
arbeidsdag, sier Nina Gangås Haldorsson (46).

Vintersyklingen gir meg masse energi som jeg 
trenger i jobben min, sier Nina Gangås Haldorsson 
(46). Hun lar seg ikke stoppe av vær, vind og kulde. 
Syklingen er blitt et hverdagslig innslag.

FOTO: GEIR CHRISTIANSEN

Av Geir Christiansen
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tilbyr funksjonsleie av godkjent alkolås!*  
Vi forstår at det for mange kan være lite ønskelig å binde opp mye kapital i 
kjøp av alkolås. Hvorfor eie når du kan leie?

Dignita garanterer en godkjent og fungerende alkolås under hele leieperioden.

Dignita er et heleid datterselskap av Smart Start LLC USA. Smart Start er verdensledende innen alkolås og omsatte i 2016 for 2 mrd. 
Selskapet er privateid, og har sitt hovedkontor i Dallas, Texas. Samtlige av Dignitas produkter er godkjent etter seneste EU standard.
              Les mer om oss på Dignita.com 

Kontakt Dignita på 55 100 700
eller norge@dignita.com

*pris avhenger av antall.

Nulltoleranse for alkohol langs våre veier



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. 
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Wright Trafikkskole er Norges største 
trafikkskole med totalt 32 trafikkskoler 
fordelt over Østlandet, Sørlandet, Vest-
landet, Trøndelag og Nord-Norge, og 
den er i vekst.
MA – Rusfri Trafikk er stolt over å kunne 
presentere 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, barne-
barn eller andre.
Wright Trafikkskole ble grunnlagt i 
Norge i 1997, og har hovedkontor på 
Haugenstua i Oslo. Deres opplæring be-
står av tilpasningsdyktige og forskrifts-
messige løsninger, med lærere som 

MA-MEDLEMSKAP

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 pak-
kepris 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 oppfriskningsti-
mer (praksis)
- Oppfriskningskurs teori: 2 timer teori-
kurs til 300 kroner (Minimum 5 deltakere 
per kurs. Kurset holdes på forespørsel)
Tilbudet gjelder alle Wright Trafikkskoles 
avdelinger.
For mer info, samt oversikt over de for-
skjellige lokalavdelingene, se wright.no



MA-MEDLEMSKAP

Støtt oss ved å kjøpe MA-kalenderen 2019 eller 
lodd i MAs landslotteri!
Bestilling kan gjøres til MA – Rusfri Trafikk på tlf 22 47 42 00 
eller ma@marusfritrafikk.no.
MA-kalenderen for 2019 er til salgs. Prisen er kr 399, fritt 
tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 100.000 kr. I tillegg 
er det mange andre flotte gevinster, og flere pengepre-
mier.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs pro-
sjektarbeid for rusfri trafikk og trafikksikkerhet generelt.
Prisen pr. lodd er 40 kr.
Takk for støtten!

Vi tar i bruk nytt medlemssys-
tem, og går i den forbindelse 
over til digitalt medlemskort.
Det betyr at når du får faktura for 2019 vil 
det ikke være medlemskort på fakturaen. 
Alle medlemskort vil bli sendt pr. SMS, slik 
at du alltid har medlemskortet med deg.

For å motta ditt nye digitale medlemskort 
må du være registrert hos oss med gyldig 
mobilnummer. Ta kontakt med oss på 
ma@marusfritrafikk.no, eller telefon   
22 47 42 00 for å oppdatere ditt med-
lemskap med korrekt mobilnummer.

Gi deg selv eller noen du er glad i en 
nyttig gave! Ved kjøp av vår førstehjelps-
pakke gjør du det mulig for oss å fortsette 
det viktige arbeidet mot rus i trafikken. 
Sammen gjør vi veiene tryggere!

Kun kr.350,- inkl. mva.

Bestilling sendes ma@marusfritrafikk.no 
eller til MA - Rusfri Trafikk, Postboks 752 
Sentrum, 0106 Oslo.

Takk for at du gjør det mulig for oss å 
fortsette vårt viktige arbeide mot rus i 
trafikken.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
betale kontingenten med Avtalegiro!

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

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

Gi en gave som viser
at du er glad i noen
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MA Campingklubb har forlengst lagt 
planene for 2019-sesongen. Her er 
noen av aktivitetene som er planlagt 
gjennom året.
MA Campingklubb skal samle camping- og friluftsinteres-
serte medlemmer, og arbeide for å ivareta interessene deres. 
Det ordinære programmet for året omfatter tre treff. Treffene 
blir lagt til ulike campingplasser i sør- og midt-Norge. Klub-
ben prøver å finne plasser med god standard, men unngår 
store familieparker.
For de som ikke har bobil eller vogn, legger klubben til 
rette for alternativ innkvartering, enten i hytte eller leilighet. 
Unntaket er Krabbetreffet. Dersom noen ønsker å bruke telt, 
legges det til rette for dette. 
Klubben reserverer en del oppstillingsplasser og hytter, og 
avtaler pris. Derfor er det nødvendig med en påmelding. 
Medlemmene får en påminnelse om treff og påmeldingsfrist 
gjennom SMS /epost.
Kontingenten (for tiden kr 200) gjelder hele familien. Dessu-
ten er gjester som ønsker rusfritt camping-samvær alltid 
velkomne på samlingene. Det opereres ikke med en egen 
«treffavgift», men treffdeltagerne tar med en liten gevinst til 
en utlodning for å dekke kostnader med treffet. Kostnader 
med tur /fellesmåltid kommer i tillegg.  Deltagerne tar med 
mat og drikke til felles grilling.

Tid for å legge planene for campingsesongen
Pinsetreffet
I pinsehelgen har MA Campingklubb samling med blant annet 
årsmøte, valg av styre, felles utflukt og samvær rundt grillen.
De siste årene har vi møttes på Odden Camping i sentrum av 
Evje i Setesdalen, en trivelig og velorganisert møteplass innen 
rekkevidde for mange av medlemsfamiliene.
Høsttreffet
Dette treffet prøver vi å plassere i ulike landsdeler slik at flest 
mulig over tid får rimelig reiseavstand. 
Krabbetreffet
Dette blir alltid avvikla i august, på Skadberg Camping på Eiger-
øya, nær Egersund. Programmet - som er noe avhengig av bra 
vær – er dominert av sjømatgrilling.
Typisk treffprogram
• Fredag Innsjekking, oppstilling. Rigging av møtetelt. 
Kl 17: Gjensyn  –  kos med nystekte vafler og kaffe. Klubben 
ordner med vafler m.v.
• Lørdag: Felles tur til et eller annet turistmål innen rekkevidde 
fra treffplassen. Pinsetreffet: Årsmøte kl 18, middag kl 19. Ellers: 
Hesteskokasting med premiering kl 15. Grilltenning kl 17. Klub-
ben ordner med felles griller. Utlodning.
• Søndag: Utsjekking og avreise.

Pinsetreffet
7.-10. juni 2019
Odden Camping, Evje
Pris kr 300,- pr. bil / døgn inkl. strøm.
Planlegger fellestur lørdag. Turinfo /
pris kommer senere.
Påmelding til 
Alf Seim,tlf 952 09 501  
Epost: inhsei@online.no

Høsttreffet
1.-4. august 2019
NB: Innsjekk torsdag. Fellestur 
fredag.
«Frænabu» på Farstad, ved FV663 
nord for Elnesvågen/Nord for Molde.
Pris kr 250,- pr bil/døgn inkl. strøm.
Turinfo /pris kommer senere.
Påmelding til 
Alf Seim,tlf 952 09 501  
Epost: inhsei@online.no

Krabbetreffet
16.- 18. august 2019
Skadberg Camping,
Nordre Eigerøya
Pris kr 250,- pr bil /døgn inkl. strøm.
Påmelding til 
Gunleiv Engedal tlf 976 98 993
Epost: tonejengedal@gmail.com



Mange lokalavdelinger har allerede avholdt sine årsmøter, her 
er en oversikt over de gjenværende. Vi oppfordrer deg som er 
MA-medlem, til å delta på ditt lokale møte! Det er hyggelig, 
givende og engasjerende å være en del av MA-fellesskapet. 
Meld deg på i dag og vær hjertelig velkommen på årsmøte!
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MA-MEDLEMSKAP

Våren kommer med årsmøtene
Avdeling Dato og tid Sted Kontakt
Vestfold 25. februar

kl. 18:00
Holms Restaurant, v/ gamle E18 mellom 
Sandefjord og Larvik

Håvard Hynne
909 85 208
havardhynne@hotmail.com

Oppland 1. mars
kl. 19:00

Honne Hotell og konferansesenter, Biri Kåre Simenstad
tlf. 996 22 976
kaasimen@online.no 

Hordaland 2. mars
kl. 11:00

Ljoshall, Arna Alf Seim
tlf. 952 09 501
inhsei@online.no

Nordre Sunnmøre 6. mars
kl. 19:00

Glomset bedehus, Skodje Gunnar Hauge
tlf. 474 82 030
gunnarkrhauge@gmail.com

Haugaland 8. mars
kl. 18:00

Stemnestaden på Grinde Jan Arnstein Liknes, 
tlf. 481 50 787
jaliknes@online.no

Innherred 12. mars
kl. 18:00

Håmmårsv. 26, Åsen Odd Harald Bjørnøy
tlf. 419 16 084
oddhbjo@gmail.com

Sør-Rogaland 13. mars
kl. 18:30

Klebehuset, Viervn. 29, Kleppe Einar Hodne, 
tlf. 913 59 093

Stjørdal 13. mars
kl. 19:00

Stjørdal bedehus Annette Tollefsen
tlf. 924 62 779
annette.jensen@live.no

Nordmøre og 
Romsdal

14. mars
kl. 18:00

Gamle Ullvarefabrikken, Fabrikkvegen 13, 
Molde

Torill Sandnes
tlf. 995 32 265
torill.sandnes@gmail.com

Aust-Agder 14. mars
kl. 18:30

Grimstad Vertshus og Kro, Frivoldvn. 11-13 Runar Jakobsen
tlf. 902 57 630
jakobsen74@yahoo.no 

Trondheim 19. mars
kl. 18:00

Lialøkken grendehus, Bratsbergvn. 246, 
Trondheim

Helge Mork 
tlf.  924 30 227
helge.mork@ntnu.no



Det var i 1977 det skjedde:  Den unge 
Kåre Simenstad sto med fagbrevet som 
bilmekaniker i hånden. Gutten, som 
kom fra trange kår på en gård i Sel i 
Gudbrandsdalen, var ikke akkurat stinn 
av selvtillit, men ble spurt av selveste 
direktør Steinar Hauge om å ta på 
seg jobben som bilmekaniker i MAs 
omreisende bilverksted, testbussen. 
Simenstad kunne ikke si nei.  Den 
25. august 1977 tok han sin første 
prøvetur. Han husker den som om det 
var i går. Det var ilddåpen, et oppdrag 
«spjælingen» - som han selv sier - tok 
meget seriøst. Da en rød folkevogn 
stoppet foran testbussen han hadde 
parkert i Alvdal, hadde han sitt første 
oppdrag for MA. Det skulle bli utallige 
flere. 
– «Prøveturen» varte helt fram til 1996, 
sier Simenstad og ler godt. 
Godt samarbeid
«Testbuss-Kåre» holdt altså koken langs 
landeveien i 19 år. Da tvang det seg 
fram endringer. 
– Teknologien var i ferd med å gå fra 
meg, og ressursene som krevdes for å 
sette meg på skolebenken eller oppgra-
dere utstyr, ble for kostbart for MA.  Jeg 
så mine begrensninger allerede i 1990, 
sier han, som minnes tiden med stor 
glede.  
– Det var en veldig fin tid. Jeg kom i 
kontakt med trivelige folk over hele 
landet.
Han forteller at han jobbet tre uker i 
strekk, for så å ha tre uker fri. Fordi han 

overtok familiegården i 1982, var blitt 
gift og etter hvert far til fire, fikk han en 
ordning med MA om at han måtte ha 
ledig tid vår og høst for å gjøre onna. 
– Vi hadde et godt samarbeid og 
arbeidsfordelingen gikk veldig fint, sier 
han.
Selv om det var i 1977 at Simenstad ble 
ansatt i MA, var han aktiv i organisasjo-
nen før den tid. Allerede i 1973, da han 
var 18 år gammel og videregåendeelev 
på Dovre, ble han med i avdelingsstyret 
lokalt. En rektor i området, Per Ferge-
stad, som også var aktiv i MA, mente 
skoleeleven ville passe utmerket til å 
påta seg et verv. 
– Jeg hadde aldri vært med i styre og 
stell tidligere, og visste vel knapt hva 
et styre var. Men jeg takket ja, sier han 
muntert. 
Dramatisk opplevelse
MA, trafikksikkerhet og avhold, visste 
han derimot mye om. I barndommen ble 
han oppdratt i et hjem hvor alkohol var 
ikke-eksisterende, og Simenstads onkel 
var medlem i MA. 
– Faren min døde etter skadene han 
pådro seg i en arbeidsulykke da jeg var 
bare halvannet år gammel. Tilbake satt 
min mor, mine to søsken og jeg. Hun 
var klinkende klar på at det ikke skulle 
komme noen form for rusmidler inn 
i vårt hjem. Da jeg var ni år gammel, 
hendte det en episode som har brent 
seg inn i hukommelsen min, sier han og 
fortsetter:

– Det var ved juletider, og en nabo kom 
innom for å dele juledram. Han var godt 
bedugget da han kom og oppførte seg 
truende. Mor ble beordret til å finne 
frem glass, og jeg husker jeg syntes så 
synd på henne. Men etter at han hadde 
slått i glasset, klarte mor å tømme ut 
innholdet i vasken og fikk helt oppi 
vann. Etter hvert gikk han hjem. Jeg 
husker det som en uvirkelig og voldsom 
opplevelse som ikke akkurat bidro til å 
få lyst til å drikke alkohol, sier han.
Bremseløs bil
Da han var 15 år, kjøpte han seg sin 
egen bil. En Opel Olympia, rød i fargen 
og med svart tak.
– Det var en stor dag. Bilen kostet 300 
kroner, men var aldri på vegen. Den var 
nesten bremseløs, sier han – og innrøm-
mer at han prøvde den på gården hvor 
han bodde. 
– Mor satt nok og gråt og bar seg over 
at jeg holdt på bak rattet. En gang var 
jeg uheldig og kjørte på hjørnet på et av 
husene på gården. Da ble den parkert 
og solgt videre, minnes han. 
Som 18-åring tok han førerkort, og sam-
tidig ble han medlem i MA. 
– Jeg har bestandig vært bilinteressert, 
og jeg husker jeg så et medlemsblad 
hos onkelen min før jeg selv fikk fører-
kort. Akkurat da var det nok artiklene 
om bilene som gjorde meg interessert. 
Interessen for det viktige arbeidet MA 
gjør, kom nok litt senere, innrømmer 
han. 

– Jeg har mange gode
minner fra livet i testbussen

«Testbuss-Kåre» ble nærmest dratt inn i MA-
organisasjonen, og angrer ikke et sekund på at han 
takket ja. – MA åpnet en helt ny verden for meg. 
Jeg har fått være med på et viktig arbeid og møtt 
hyggelige folk over hele landet, sier han.

MA-INTERVJUET

Av Ingrid Johansen
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I dag er han glad for at han sa ja til det 
han kaller «uriasposten» den gang i 
1977. Det ble mange ulike utfordringer 
med reisevirksomhet og mye teknisk ut-
styr som kunne slå krøll på seg. MA har 
bidratt til å forme ham som menneske. 
– Jeg var en gutt som helst ikke ville ha 
oppmerksomhet eller snakke så høyt i 
forsamlinger. Jeg var på ingen måte en 
ledertype, men den kloke Steinar Hauge 
inkluderte meg og andre.
Skaper et museum
I 1999 utfordret jordbruket ham. Han 
fikk spørsmål om å ta del i et samar-
beidsprosjekt med tre andre bønder. 
Bedriften Sel Mandelpotet så dagens 

lys, og i dag driver de storproduksjon 
med nesten 800 tonn mandelpotet hvert 
år. 
– Jeg er daglig leder. En slags daglig 
leder, sier han og ler. 
Hele veien har han tatt på seg ulike verv 
i MA lokalt og i sentralstyret. Simenstad 
har i tillegg vært aktiv i kirkelig arbeid, 
i Normisjonen, i Bondelaget lokalt og 
som representant for KrF i kommune-
styret i Sel. Og hans interesse for bil og 
maskiner? Den lever i beste velgående. 
Han er med i «Sjoa og Heidal gam-
meltekniske forening» som ble stiftet i 
1990. Det er bygget opp et ganske stort 
verksted på gården hvor han bor, der 

foreningen nå restaurerer og pusser opp 
gammel-tekniske maskiner og utstyr. 
– Jeg har veldig lyst til å være med å 
fortelle om den tekniske og mekaniske 
utviklingen i jordbruket i Norge, sier 
han, som nå er i ferd med å realisere et 
museum i Nedre Heidal.
– Jeg har vært så heldig å ha en fantas-
tisk helse, og det er så moro å få drive 
med det jeg interesserer meg for. Vi 
ser for oss åpning av museet om to-tre 
år. Da er alle MA-venner velkommen 
til museums-åpning. Vil også benytte 
sjansen til å hilse til alle kjente og kjære 
MA-ere rundt i landet, avslutter Kåre 
Simenstad.

Kåre Simenstad husker tiden som bilme-
kaniker i MAs testbuss med stor glede. – 
Jeg var så heldig å få kjøre landet rundt. 
Jeg møtte trivelige folk alle steder jeg 
stoppet, sier han. (Foto: Privat).
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Mercedes C-Klasse er forbedret på 6500 punkter, men særlig ett punkt 
er svært interessant: Den nye 1,5 liters mildhybrid-motoren tar vare på 
bremseenergien for å redusere drivstoff-forbruket.

I 2014 fikk C-Klasse en skikkelig 
«makeover», og ble en bestselger. Med 
ny teknologi og et nytt flott design, ble 
modellen straks meget populær. Vi har 
testet den oppgraderte versjonen. 

Premium interiør
Selv om du må se litt nøyere etter for å 
oppdage hva som er nytt med C-Klasse, 
så er faktisk 6500 komponenter nye eller 
forbedret i denne bilen. Utvendig har 
den nye lykter, frontfanger og Diamond-
grill. Designet er rett og slett blitt veldig 
bra. Og med førerstøttesystemer fra S-
Klasse, samt en helt ny EQ Boost-motor, 
tror vi denne modellen vil bli viktig for 
Mercedes-Benz.

Det er når vi åpner døren og synker ned 

i de fantastiske sportssetene, vi virkelig 
merker at dette er tysk kvalitet på sitt 
beste. Bilens innvendige rom virker dønn 
solid. Interiørmaterialene er premium, 
rattet er nytt, og det samme er de 
heldigitale instrumentene og en større 
infotainmentskjerm.

Betjeningen styres fra et vrihjul og en 
mus i midtkonsollen. Alt er oversiktlig og 
enkelt å sette seg inn i med knapper og 
brytere. Benplassen er god i forsetene, 
men det kan bli trangt for voksne i 
baksetet dersom de foran er langbeinte. 
Bagasjerommet svelger 490 liter, og du 
kan legge ned bakseteryggen 40:20:40 
for enda bedre plass til bagasje. De 
mange ulike kjøremodusene lar deg 
velge mellom alt fra et svært sportslig 

oppsett til mer behagelige «Comfort». 
Du finner raskt din egen stil og velger 
kjøremodus etter humøret.

Ny motor
Den største nyheten er allikevel 
EQ Boost-motoren, en såkalt mild 
hybrid, som min testbil også hadde. 
Hovedforskjellen på mild hybrid (MHEV) 
og full hybrid (HEV), er at mild hybrid 
ikke er i stand til å kjøre som en ren 
elektrisk bil - men assisteres av en 
elektrisk motor. EQ Boost er altså en 
bensinmotor på 1,5 liter med 184 hk (280 
Nm). Ved hjelp av en 48-volts elmotor 
som er koblet rett på svinghjulet, tar 
motoren vare på bremseenergi for å gi 
en ekstra boost på 16 hk eller 160 Nm 
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– Oppgradert kjøreglede!

Av Tommy Hermanrud
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– Oppgradert kjøreglede!

Nye Mercedes-Benz C200 4Matic

ved akselerasjon. Siden motoren slår seg 
av når bilen ruller, reduseres samtidig 
drivstofforbruket. Ifølge Mercedes skal 
det gi et blandet forbruk på 0,67 – 0,71 
l/mil

Diesel halverer forbruket
Jeg likte motoren svært godt i min 
testbil. Den responderte veldig bra, men 
skulle jeg ha kjøpt en slik bil, ville jeg 
trolig gått for dieselversjonen 220d med 
194 hk. Denne modellen halverer nesten 
drivstoff-forbruket sammenlignet med 
bensinmotoren. Dette er dog en smaks-
sak, så test gjerne begge motoralternati-
vene selv. Min testbil hadde også 4Matic-
firehjulstrekk og 9G Tronic- automatgir.

Sikkerhet er viktig for Mercedes-Benz, og 

derfor kommer sikkerhetsutstyret fra det 
ypperste produsenten kan tilby: S-Klasse. 
Begynner vi i front på bilen, så har den 
de nye Multibeam LED Ultra Range-ho-
vedlyktene. Dette innebærer 84 indivi-
duelt justerbare dioder som automatisk 
analyserer og tilpasser seg omgivelsene. 
Fra S-Klasse er det også hentet aktive 
førerstøttesystemer med radar, kamera 
og ultrasoniske sensorer som holder sik-
ker avstand til bilene ved køkjøring og på 
motorvei. Ved hjelp av kartdata, justeres 
også farten før svinger, rundkjøringer og 
lyskryss. Helt utrolig hva de får til i dag! 
Av andre sikkerhetssystemer kan vi nevne 
Active Speed Limit Assist, Active Lane 
Change Assist, Intelligent Drive, Pre Safe 
og Park Assist for å nevne noe. Testet til 

fem stjerner i EURONCAP.

Hva koster bilen?
Det er med Mercedes-Benz som med de 
fleste andre merker: Det er listen med 
ekstrautstyr som utgjør sluttsummen. En 
vanlig C200 bensin starter på kr. 522.900, 
mens min testbil med 4MATIC begynner 
på kr. 567.900. Satser du på verstingen, 
C 43 AMG, starter denne på kr. 997.900. 
Dieselentusiastene kan få en C220 d fra 
kr. 522.900, mens med 4MATIC må du ut 
med 567.900. Min testbil med ekstraut-
styr og vinterhjul koster kr. 815.000. Til 
denne prisen får du masse kjøreglede og 
en sikker, sportslig familiebil.
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Av Tommy Hermanrud

Opplevelsen starter allerede i fronten 
på min testbil, topputgaven Optimum 
Signature. Grillen på Mazda 6 har fått 
et nytt og tøffere mønster. LED-Matrix 
frontlyktene med 20 dioder i hver lykt, 
blender ned deler av fjernlyset for mø-
tende trafikanter slik at sikten hele tiden 
er optimal.

Testbilen min hadde en 2,2 liters diesel-
motor med 184 hk og sekstrinns auto-
matgir. Mazdas motorer, med SKYAC-
TIV-teknologi, er laget for å gi god 
driftsøkonomi og lave utslipp, samtidig 
som bilen skal være kvikk og morsom å 
kjøre. Jeg ble raskt fortrolig med bilen. 
Responsen fra motor og girkasse var vel-

dig bra, og bilen føltes kjapp og smidig. 
Du merker fort at kjøreegenskapene er 
veldig gode. Eksempelvis har den fire-
hjulsdrift som umiddelbart overfører kraft 
fra forhjulene til 50/50 firehjulsdrift ved 
minste tegn til dårlig veigrep på noen av 
hjulene. 

Flott interiør
Interiøret i nye Mazda 6 har fått god kva-
litet, og nærmer seg premium. Nesten 
alle elementene er redesignet, i tillegg 
til at støyisolasjonen er kraftig forbedret. 
Testbilen hadde «Signature Pack», som 
blant annet omfatter seter i mørkebrunt 
nappaskinn og svart innertak. 

Her får du dessuten skinnseter med min-
ne og tre-trinns seteventilasjon i begge 
forsetene, elektrisk oppvarmet baksete 
samt elektrisk oppvarmet ratt. Du sitter 
godt, og har god benplass. I baksetet 
får to voksne personer rikelig med plass, 
både i høyden og til bena.

Bagasjerommet er litt mindre enn hos 
konkurrentene, men skal likevel rekke 
langt for en vanlig familie. Instrumentene 
er lettleselige, og infotainment skjermen 
og head up-displayet er enkelt å bruke. 
Skjermen kunne med fordel vært litt 
større, men den virker helt fint.

Med Mazdas HMI-commander, som 

Utseendet på Mazda 6 AWD er barskt. De rene linjene er et 
resultat av Mazdas designspråk KODO – Soul of Motion. Her 
får du en prisgunstig familiebil med masse utstyr, firehjulsdrift, 
dieselmotor og automatgir. 
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sitter i midtkonsollen mellom forsetene, 
styrer du infotainment-skjermen med 
alle bilens innstillinger. Du kan koble til 
smarttelefon via bluetooth og strømme 
musikk fra Spotify, eller høre på en pod-
cast. Du justerer også Head-up displayet 
via skjermen, og navigasjon får du med 
kartvisning i 2D eller 3D. Testbilen var 
også utstyrt med et stort Bose-lydan-
legg, med elleve høyttalere og en kraftig 
digital forsterker. Dashbordet er fullsten-
dig redesignet, og fremstår som meget 
lekkert.

Motorer og sikkerhet
Nye Mazda 6 blir levert med flere typer 

bensin og dieselmotorer, men i denne 
testen omtaler jeg kun den som følger 
AWD-versjonen. Det er altså en 2,2 
liters dieselmotor med 184 hk. Med 
valgt utstyrsnivå Vision, får du enten en 
sekstrinns manuell eller en sekstrinns au-
tomatgirkasse. Velger du toppmodellen 
Optimum, er det kun sekstrinns automat-
kasse som gjelder.

Mazda er også langt fremme på sikker-
het og sikkerhetsutstyr. I Mazda 6 finner 
vi blant annet kjørefeltassistanse og ra-
darbasert blindsoneovervåking, adaptiv 
cruisecontrol, autobrems ved kjøring i 
tett trafikk, ryggevarsler, ryggekamera, 
trafikkskiltgjenkjenning og LED-kjørelys. 

Bilen er også krasjtestet i EURONCAP, 
og har fått toppscore med fem stjerner.

Oppsummeringen må være at Mazda 6 
AWD Optimum 2,2D inkluderer det aller 
meste i prisen som du ofte må betale 
ekstra for hos konkurrentene. For 525.000 
kroner får du en fullgod familiebil med 
god motor, diesel og automatgir, kom-
fort og firehjulstrekk som gjør at du ikke 
behøver å vurdere en SUV.
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Vi har testet Mazda 6 AWD

Sporty stasjonsvogn 
med premiumfølelse!



– Ikke særlig lurt kun å bruke pekefingeren mot ungdom i trafikken

På tampen av januar 
deltok Ung i trafikken på 
trafikksikkerhetskonferanse i 
Sandefjord. Den hadde hele 
180 deltakere, og ble arrangert 
av fylkeskommunene Vestfold, 
Buskerud og Telemark.

I år var 13. gang fylkeskommunene 
samarbeidet om en slik trafikksikkerhets-
konferanse. Årets fokus var på trafikksik-
kerhetssituasjonen for myke trafikanter.
Torgeir Lorentzen var konferansier, og 
deltakerne var politikere og administra-
sjon fra kommuner og fylkeskommuner, 
Fylkesmannen, politiet, Statens vegve-
sen, Trygg Trafikk, trafikkskoler og frivil-
lige organisasjoner som jobber direkte 
med trafikksikkerhet.
Ung i trafikken var naturlig nok en del 

FOREDRAGSHOLDER: Prosjektleder, Liv Marie, snakket blant annet om DeathTrip-prosjektet 
da hun foreleste om ungdom og rus.

av sistnevnte kategori. Vår prosjekt- og 
kampanjeansvarlig, Liv Marie Bendheim, 
ble invitert for å holde foredrag om 
ungdom, rus og trafikk. Vi stod også på 
stand i arrangementets pauser.
Aktuelt tema
I tillegg til mange flinke forelesere som 
snakket om trafikksikkerhet til fots og på 
sykkel, hadde arrangørene lagt inn flere 
innlegg fra ungdom i programmet.
Dramalinjen ved Greveskogen vide-
regående skole viste fram tre sketsjer 
under navnet «Er det likevel greit?», og 
Ungdommens stemme holdt foredraget 
«Ungt skrått transportblikk».
– Ungdom og trafikk er et veldig aktuelt 
tema, sier distriktsleder i Trygg Tra-
fikk Buskerud, Anne Marit Jordheim. 
Sammen med distriktsleder i Trygg Tra-
fikk Vestfold, Mette Magnussen, tok hun 

kontakt med Ung i trafikken for å høre 
om vi kunne være en del av konferan-
sens program.
Entusiastisk og engasjert
– I fjor høst booket vi Liv Marie til å 
holde foredrag om e-læringskurset de-
res for valgfagslærere i ungdomsskolen. 
Dette var vi veldig fornøyd med, og vi 
ønsket derfor å ha henne med oss her i 
Sandefjord også, forteller Jordheim.
Hun synes prosjektlederen er veldig 
entusiastisk og engasjert i sin formidling 
av trafikksikkerhet.
– Det er viktig ikke bare å rette pekefin-
ger og fortelle ungdommen hva de skal, 
og ikke skal, gjøre i trafikken. Liv Marie 
er kjempeflink til å presentere på en 
levende og ålreit måte, sier Magnussen.
Hun og Jordheim er enige om at det 
er veldig nyttig å høre ungdommens 

Av Mari Nyberget
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– Ikke særlig lurt kun å bruke pekefingeren mot ungdom i trafikken

PÅ STAND: Ung i trafikken stod på stand 
i konferansepausene. Her er Liv Marie 
klar til å la deltakerne prøve promille- og 
cannabisbriller.

JOBBER MED TRAFIKKSIKKERHET: Prosjektleder for Ung i trafik-
ken, Liv Marie Bendheim (fra venstre), distriktsleder for Trygg 
Trafikk Vestfold, Mette Magnussen og distriktsleder for Trygg 
Trafikk Buskerud, Anne Marit Jordheim.

PUBLIKUM: Rund 180 engasjerte i trafikksikkerhet deltok på 
konferansen i Sandefjord.

perspektiv på trafikksikkerhet, samtidig 
som det er viktig at ungdommen selv 
lærer mer om arbeidet som gjøres for 
å bedre trafikksikkerheten der de bor. 
Et syn Ung i trafikken selvsagt er enig i.
Mange personer tok turen innom stan-
den vår i løpet av de to konferanseda-
gene. Liv Marie fikk også forespørsel 
om samarbeid og å holde foredrag om 
ungdom og trafikk i nærmeste fremtid.
Alt i alt to begivenhetsrike dager, takk 
for oss Sandefjord.
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Engasjerte trafikklærerstudenter
Rett før jul holdt vår prosjektleder, Liv Marie 
Bendheim, presentasjon av Ung i trafikkens 
e-læringskurs for andreårsstudenter ved 
trafikklærerutdanningen på OsloMet.
Studentene var veldig engasjerte, og presentasjonen førte til flere interessante 
diskusjoner om temaet rus og trafikk. Blant annet hadde en av elevene et 
familiemedlem som hadde krasjet i fylla, men som heldigvis ikke hadde skadet 
noen andre i ulykken.
Totalt bestod trafikklærerklassen av 20 personer, og flere av disse valgte å følge 
forelesningen via Skype.
Selv om rus i trafikken ikke er en del av læreplanen til trafikklærerutdanningen, 
var det flere som hadde god kunnskap om temaet likevel. Dette viste 
studentene blant annet da de fikk prøve den avsluttende testen til 
e-læringskurset.
Kurset passer godt inn i teoriundervisningen til føreropplæringen; enten i sin 
helhet bestående av fire forskjellige deler, eller ved at trafikklæreren velger ut de 
ulike temaene han eller hun finner relevant.

Ung i trafikken har trykket opp en egen lærerveiledning, som kan bestilles via 
e-post post@ungitrafikken.no eller lastes ned som pdf via våre hjemmesider.
I mars skal Liv Marie tilbake til Kjeller for å presentere e-læringskurset for tra-
fikklærerstudentene som går i førsteklasse på OsloMet.
Ønsker du et foredrag om rus og trafikk, eller en presentasjon av vårt e-læ-
ringskurs? Ta kontakt på livmarie@ungitrafikken.no.



Av Mari Nyberget
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– 2013 var året jeg begynte å bruke 
offentlig transport til jobb, og heldigvis 
viste det seg at dette var samtidig som 
Ung i trafikken kjørte en plakatkampanje 
på busser og trikker i Oslo. Hver eneste 
dag fulgte disse plakatene meg, og det 
var noe med dem som grep meg med 
én gang, forteller Højvang Nielsen.
DeathTrip-vinner i 2013
Plakatene hun snakker om ble laget av 
Marianne Kotte Eriksen, som deltok i 
DeathTrip-finalen for Nesbru videregå-
ende skole i 2013. Kampanjen hennes 
«Dødsfull» stakk av med seieren, og 

samme høst ble det bestemt at den 
skulle trykkes opp og brukes på offentlig 
transport hele desember måned.
– Det stod «dødskult» og «dødsgøy» 
på plakatene, og begge hadde hver sin 
hodeskalle i sterke farger. Da jeg satt 
meg nærmere så jeg at det handlet om 
fyllekjøring. Kunsten vokste sammen 
med budskapet, sier hun.
Dagene og ukene gikk, og Annie så 
fremdeles plakatene på trikken hver 
eneste dag. Hun snakket med barna 
sine om dem flere ganger, og fortalte at 
hun måtte få tak i plakatene på en eller 

annen måte.
Tok dem fra trikken
– Så kom julaften 2013, og familien tok 
trikken sammen til Kjelsås der vi skulle 
feire jul. Plakatene hang på trikken frem-
deles. Igjen snakket jeg med ungene om 
hvor lyst jeg hadde på dem, og da reiste 
de seg opp, tok ned plakatene og sa 
«vær så god mamma».
Annie klarte nesten ikke vente til butik-
kene åpnet igjen i romjula, før hun 
kjøpte rammer til plakatene.
– Siden har plakatene fulgt med meg. 

– Kanskje det mest betydningsfulle jeg har i hus

KOMPLETT: Endelig har Annie 
Højvang Nielsen alle de tre 

plakatene fra DeathTrip-kam-
panjen «Dødsfull».

Foto: Mari Nyberget

PÅ PLASS: Annie har al-
lerede fått på plass den 

siste plakaten i stuen sin. 

På selveste julaften i 2013 begikk Annie Højvang Nielsen sitt livs første 
lovbrudd; hun stjal to DeathTrip-plakater fra trikken. Men én plakat manglet, og 
fem år etter er endelig plakatsamlingen komplett.
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Kjenner du noen som vil bli medlem av Ung i trafikken?
Mangler du idé til en bursdagsgave, 
konfirmasjonsgave eller lignende? Et 
medlemskap hos oss kan være en fin 
gave å gi bort til barn, barnebarn eller 
andre bekjente under 26 år. 
Ung i trafikken – ingen venner å miste 
trenger støtte for å kunne jobbe med å 
bedre forholdene for unge i trafikken, 
og for å hjelpe de unge å skape trygge 
rusfrie miljøer gjennom lokale klubber og 
aktiviteter. Det er flere ulike medlemskap 
til ulike priser du kan velge mellom i vår 
organisasjon. Alt etter hvilke ulike behov 
og ønsker du har. 

Har du fullt medlemskap, er 
plussmedlem av Ung i trafikken, eller 
medlem av Ung på vei mot lappen, er 
det mange gode medlemsfordeler du 
kan benytte deg av. Totalt har vi hele 14 
ulike medlemsfordeler. Blant annet ra-
batt på pakkeløsninger hos Wright Trafik-
kskole og kinobilletter for 80 kroner! 
Gå inn på vår hjemmeside www.ungi-
trafikken.no for mer informasjon om 
medlemsfordeler, de ulike medlemskat-
egoriene og innmelding.

Hvor skal vi dra med DeathTrip?
Har du forslag til steder og arrangementer DeathTrip – On the 
road kan besøke i 2019?
Ung i trafikkens vandreutstilling, DeathTrip – On the road, skal ut på turné for 
tredje år på rad sommeren 2019. Nå trenger vi hjelp av deg for å legge opp 
årets turnéplan!
Vi har satt sammen mange av de gode bidragene vi har fått inn gjennom 
DeathTrip-konkurransen til en interaktiv utstilling. Denne får plass i en vare-
bil, slik at vi lett kan reise rundt til ulike steder. Vi ønsker å besøke festivaler, 
markedsdager, motorsportsarrangementer, skoler og lignende. Utstillingen 
trenger en plass på ca. 6×4 meter, og kan settes opp både ute og inne.
Tidligere har vi for eksempel besøkt Glommafestivalen i Fredrikstad, Norsk 
vegmuseum på Hunderfossen, LiveStock i Alvdal, Palmesus i Kristiansand og 
Våt Moro i Florø. Nå ønsker vi tips til nye stoppesteder vi kan besøke under 
årets turné.
Har du lyst på besøk av oss, eller vet om et kult sted vi bør dra? Send det på 
mail til post@ungitrafikken.no

De henger i stuen min som en konstant 
påminnelse om kreativ ungdom og et 
viktig budskap. Jeg føler denne bil-
deserien handler om tap, på en fin og 
samtidig brutal måte. I mine øyne er det 
veldig godt kommunisert, forteller hun.
Den siste plakaten
I høst hadde Ung i trafikken jubileums-
utstilling på Vulkan i Oslo, og det var 
i forbindelse med markedsføringen av 
denne utstillingen Annie skjønte at hun 
manglet en plakat i samlingen sin.
– Datteren min sendte meg en link med 
informasjon om utstillingen, og der var 
den siste plakaten brukt som illustra-
sjon. Vi bestemte oss for å dra, men rakk 
ikke innom utstillingen før den var over. 
Derfor tok jeg sjansen, sendte en e-post 
til Ung i trafikken og spurte om det var 
mulig å få tak i den plakaten jeg ikke 
hadde, forteller hun.
Annie sier at hun var forberedt på å 
gjøre ganske mye for å få tak i den siste 
plakaten.
– Hadde dere bedt meg komme til 
Trondheim for å hente den, så hadde jeg 
sikkert bestilt meg flybilletter med én 
gang, ler hun.
Ung i trafikken hadde selvfølgelig lyst 
til å hjelpe Annie med plakaten hun 
manglet, og den siste uken før jul i 2018 
kunne vi bidra til at samlingen i stuen 
hennes endelig ble komplett.
– Gir meg noe hver dag
– Jeg har plakatene i stuen min fordi de 
gir meg noe hver eneste dag. Ting jeg 
omgir meg med har gjerne en historie, 
og DeathTrip-plakatene er kanskje det 
mest betydningsfulle jeg har i leiligheten 
min, smiler hun.
At plakatene kom inn i livet hennes 
rundt juletider, er også en del av det 
hun ser på som ett av de mange lagene 
til kunsten.
– Jul er familietid for mange, og da er 
det veldig trist at noen sitter og savner 
noen som ikke er her lenger fordi noen 
tok et dårlig valg. Rus og det å bevege 
seg i trafikken er et kjempeviktig tema, 
og plakatene formidler det på en per-
fekt måte, avslutter hun.
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For å oppsummere 2018 sesongen, så har den ikke gått helt 
etter planen. Jeg hadde som mål å bli verdensmester, men 
måtte ta til takke med en 8. plass sammenlagt. For å oppsum-
mere 2018 sesongen, så har den ikke gått helt etter planen. 
Jeg hadde som mål å bli verdensmester, men måtte ta til 
takke med en 8. plass sammenlagt. Men med Ung i trafikken i 
ryggen så har jeg fått muligheten til å reise hele verden rundt 
og fått nye venner fra alle verdens kanter! 
VM startet med et pang i Spania i mai! Dagen før konkur-
ransen var det 2 kvaliker som er nytt for sesongen. Kvaliken 
bestemmer hvilken rekkefølge utøverne skal starte i.  Jeg 
kjørte inn til en syvendeplass i kvaliken, som betydde at jeg 
skulle starte midt i puljen.
På første runden var det strålende vær, men på andre ble det 
stikk motsatt. Det begynte å regne kraftig, og forholdene ble 
svært glatte. Det var litt av en opplevelse! Jeg kjørte ikke helt 
på mitt beste, men det var tett mellom plasseringene. Det ble 
en topp 10 i første VM-runde i 2018.
Kun en måneds tid etter var det å reise halve jordkloden til 
Japan for å kjøre andre og tredje runde av Verdensmester-
skapet.  Jeg dro til Japan fem dager før konkurransen for å 
komme inn i døgnrytmen, og gjøre meg klar til å gjøre mitt 
beste. Jeg fikk imidlertid problemer med clutchen i kvaliken, 
og under selve løpet. Helgen i Japan ble med andre ord ikke 
optimal, og jeg reiste hjem med 9. plass og 8. plass.
Neste runde var i solrike Andorra. Temperaturen var rundt 
trettifem grader. Jeg gikk på trynet i kvaliken og måtte starte 
som andremann.  Det var ikke det beste. Jeg pådro meg noen 
unødvendige prikker som følge av at underlaget var veldig 

løst og det manglet spor å få grep i. Sluttplasseringen ble en 
åttendeplass.
Helgen etter var det duket for femte runde av VM i Portugal. 
Jeg kjørte inn til en niendeplass i kvaliken. Været var svært 
varmt, og under kvaliken tett opp mot 40 grader! Jeg startet 
bra med en fjerdeplass etter første runde, men tabbet meg ut 
på andre runden og fikk til slutt en sjuende plass, min beste 
plassering i VM i år. Ikke helt hva jeg hadde håpet på.
Siste og avgjørende runde var i Italia. Heller ikke her hadde 
jeg min dag, og jeg reiste hjem med en tiende plass. Sam-
menlagt havnet jeg på en åttende plass.
Sesongen hjemme i Norge har vært bedre enn i utlandet. Jeg 
slo til med 6. og 7. plass i de to første rundene av seniorklas-
sen i Norges Cupen. Her kjørte jeg med 125cc, og nivået var 
veldig høyt. I mange seksjoner var kubikken en hindring.
Etter fem runder ble det en sjette plass sammenlagt, og det 
er jeg fornøyd med. Sammen med det norske juniorlandslaget 
tok jeg nordisk gull for lag, men enda bedre var det at jeg på 
slutten av sesongen tok sølv i NM-lag sammen med Grimstad 
Trialklubb MAU.
Jeg vil gjerne takke alle mine støttespillere, samarbeidspart-
nere, trenere, mindere, familie, venner og særlig Ung i trafik-
ken og Grimstad Trialklubb MAU. De har alle hjulpet meg til 
å bli en mer reflektert og ansvarsfull toppidrettsutøver. Uten 
dere alle hadde jeg ikke vært her i dag! 
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen
“Sammen når vi TOPPEN!”

Karrierens beste sesong!

Ung i trafikken har vært stolt sponsor av trialkjører Jarand-Matias Vold Gunvaldsen i 2018! Her er hans 
oppsummering av sesongen 2018. Vi benytter anledningen til å gratulere med flott innsats året som gikk, 
og ønsker lykke til med 2019-sesongen! 

JARAND-MATIAS VOLD GUNVALDSEN



Du har kanskje selv merket hvordan enkelte idioter i trafikken 
får pulsen din til å slå raskere. Hvordan ansiktsfargen blir rød-
lig og skjellsordene legger seg ytterst på tunga? I så fall er du 
ikke alene.
Norstat har på vegne av Storebrand undersøkt nordmenns 
mange frustrasjoner i trafikken, og det viser seg at nesten alle 
reagerer negativt på et eller annet.
Det aller mest irriterende viser seg altså å være folk som gir 
blaffen i å bruke blinklys. Ikke bare skaper sløvheten frustra-
sjon og dårlig trafikkflyt, den kan også være direkte farlig i en 
del situasjoner.
– En av de vanlige skadetilfellene vi ser rundt bruk av blinklys 
er når en bilist blir forbikjørt, i det vedkommende skal svinge 
av til venstre. Dette kan føre til svært farlige situasjoner, sier 
Petter Berg som er fagansvarlig for motor i Storebrand Forsik-
ring.
Nest etter manglende blinklysbruk, er det skumle forbikjørin-
ger og mobilbruk som får temperaturen til å stige mest hos de 
fleste.

– Det er ikke lov å kjøre for nært bilen foran, blinke med lyse-
ne eller tute. Husk at det kan være mange grunner til at noen 
kjører saktere enn deg, blant annet feilvisning på speedome-
ter. Enkelte har kort lunte og kan finne på å bråbremse, som 
kan skape svært farlige situasjoner. Du risikerer å få all skylden 
om det smeller. En god regel er å holde en slik avstand til 
bilen foran at forbikjørende kan legge seg inn mellom kjøre-
tøyene, sier Berg i en pressemelding fra Storebrand.
Også bilførere som sniker i trafikken eller bryter flettereglene, 
vekker mye harme blant oss andre – noen ganger helt urett-
messig.
– Hvis du havner i en kø et stykke før innsnevring til ett felt, 
kan du oppleve at en del bilister velger å kjøre forbi hele køen 
legger seg inn i slutten av feltet. Dette kan være irriterende 
for en som har lagt seg inn i køen tidlig, og mange kaller det 
sniking, men det er faktisk tillatt. Det beste du kan gjøre er 
å kjøre fram mot innsnevringen, men ta hensyn til farten på 
stedet. Det bidrar til færre konflikter og du skaper mindre kø, 
avslutter Petter Berg.

Folk som ikke bruker blinklys. Farlige forbikjøringer. Og bilførere som snakker 
i mobilen mens de kjører. Dette er de tre forholdene vi nordmenn irriterer oss 
mest over i trafikken.

– Vi blir så forbannet!

Av Jøran Ledal

1. SJÅFØRER SOM IKKE BRUKER BLINKLYS  77%

2. RISIKABEL FORBIKJØRING 75%

3. SJÅFØRER SOM BRUKER MOBIL I TRAFIKKEN 
57%

4. SJÅFØRER SOM SNIKER I TRAFIKKEN/ 
BRUDD PÅ FLETTEREGELEN 55%

5. SJÅFØRER SOM KJØRER UNDER FARTS-
GRENSEN 50%

6. SJÅFØRER SOM IKKE SKRUR AV FJERNLYS 
VED MØTENDE TRAFIKK 46%

7. SJÅFØRER SOM ENTEN LIGGER FEIL ELLER 
IKKE BRUKER BLINKLYS KORREKT I RUNDKJØ-
RING 45%

8. (DELT) SJÅFØRER SOM IKKE OPPRETTHOL-
DER RIKTIG AVSTAND + SJÅFØRER SOM ØDE-
LEGGER GOD FLYT I KØ: 43%

9. SJÅFØRER SOM KJØRER RASKERE ENN 
FARTSGRENSEN 23%

10. ELBIL I KOLLEKTIVFELT 14%

TOPP 10 - MEST IRRITERENDE I TRAFIKKEN
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Fra den enkle Biscayne, via Bel Air til den 
luksuriøse Impala, er det mange som har 
nettopp 1959 Chevrolet som sin favoritt-
bil. Motorføreren fikk ta en nærmere kikk 
på en flott Bel Air med en fortid i USA.

Om du ikke visste det fra før, så er Bel Air 
en bydel vest i Los Angeles. Det er også 
herfra denne Chevrolet’en har fått sitt 
navn. Chevrolet produserte Bel Air-serien 
fra 1953-1976, og er en av Chevrolets 
mest populære modeller, særlig bilene 
som ble produsert i årene 1955-1959.

Lars Johansen sin Bel Air er fjerde gene-

rasjon av modellen. I 1959 var dette en 
helt ny bil, veldig ulik 1958-modellen.

Alt var nytt fra front til bakende, og den 
mest visuelle forandringen var de brede 
vingene bak og «katteøye»-baklyktene. 
Karosserivariantene var todørs coupé, fi-
redørs «hard top» og firedørs sedan. Det 
var tre motoralternativer; en Blueflame 
sekser på 3,9 liter, en 283 V8 på 4,6 liter 
og en 348 V8 på 5,7 liter. Girkassene var 
tre- eller firetrinns manuell, eller totrinns 
Powerglide automat.

Lars Johansen fikk tak i sin 1959 Chevro-

let Bel Air gjennom ebay i påsken 2011. 
Bilen skulle selges av bilforhandleren 
Bert’s Motors i Oregon. Forretningen 
driver kun med klassiske biler, og har 
mange godbiter til salgs.

Kjøpt på ebay
Lars fikk i stand handel med amerikane-
ren, og bilen ble fraktet til Los Angeles 
for videre frakt til Norge. Det ble 140 
mil på trailer gjennom Statene og en tur 
over Atlanteren før bilen ankom havna i 
Drammen på sensommeren.

– Jeg var naturlig nok utrolig spent, 

Lars Johansen fra Brumunddal gleder seg litt mer til sommeren enn 
de fleste. Da kan han nemlig rulle ut og cruise med sin særdeles flotte 
Chevrolet Bel Air – bilen som er berømt for sine enorme vinger.

Gleder seg til å cruise med bilen med de store vingene

Av Tommy Hermanrud
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Gleder seg til å cruise med bilen med de store vingene

1959 Chevrolet Bel Air
men den svarte heldigvis fullstendig til 
forventningene. Chevrolet’en var riktig 
nok utstyrt med en  454 Big Block-motor 
med altfor lav utveksling, men jeg be-
stilte både ny motor og ny utveksling i 
bakakselen, forklarer Lars.

Valget falt på en Small Block på 375 hk 
med en utveksling på 3:01 med Ford 9 
sperreaksling bak. Girkassa er en fire-
trinns manuell Borg Warner Super T 10. 
Bilen var lakkert helrød, og både interiør, 
lakk og detaljer var strøkent. 
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Navn:                                        Adresse: Frist: 15. april 2019

Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får 
tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 4–2018:
Øyvind Hartberg, 
7020 Trondheim

Ellinor Oldeide
1394 Nesbru

Randi Andresen
1150 Oslo

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:
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Mange venter på denne kineseren
Mange nordmenn venter spent på denne kinesiske elbil-
nyheten: Byton M-Byte. Den tekno-inspirerte bilen er ventet 
på markedet i Kina allerede mot slutten av året. Norge og 
Europa i 2020.
M-Byte blir en stor SUV med plass til 
fem personer. Den kan leveres med 
to forskjellige batteripakker – og med 
firehjulsdrift. Rekkevidden er anslått å 
ligge på minst 400 kilometer. Prisene vil 
trolig å starte på rundt 400.000 kroner, 
og blir dermed vesentlig rimeligere enn 
for eksempel Tesla Model X.
Salget skal foregå uten importør, og 
heller ingen forhandlere. Kundene vil 
få kjøpe bilene direkte av Byton. Slik 
ønsker kineserne å rydde unna et par 
fordyrende mellomledd, og kjøpspro-
sessen vil gå raskere. Produsenten antar 
at de vil spare så mye 25 prosent av 
kostnadene ved å gjøre det på denne 
måten.
Selskapets gründer og toppsjef, Carsten 
Breitfeld, er utdannet ingeniør og har 
mer enn 20 år bak seg hos BMW. Han 
har tidligere uttalt følgende om visjonen 
for bilene han ønsker å produsere:

– Vi skal bygge en plattform med meka-
nikk, elektro, datamaskiner og sensorer, 
men programvaren skal vi oppgradere 
hele tiden. Det er veldig ulikt måten 
bilindustrien er i dag, sa han under et 
pressetreff i Oslo i fjor sommer.
Byton-modellene blir langt på vei rul-
lende datamaskiner med mobilkom-
munikasjon. De skal ha antenner og mo-
demer som kan kommunisere opptil 1 
Gbit/s. Byton hevder at de skal ha både 
den raskeste, sikreste og mest stabile 
dataoverføringen i bilbransjen. Bilene er 
klargjort for 5G når de kommer.
Ulike radarer, kameraer og sensorer 
holder øye med alt som skjer rundt bilen 
og gjør den autonom. Byton lover også 
det mest avanserte førerassistentsys-
temet når bilen lanseres, og den vil få 
biometrisk gjenkjenning av føreren. Man 
trenger derfor ingen nøkler.

MA-kryssord 1-2019
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Han elsker å tilbringe fine dager i 
robåten, men iblant bytter Arvid 
gjerne ut årene med penn og 
ruteark. Vår nye kryssordmaker er 
klar for oppgaven!
I Motorføreren 4-2018 søkte vi etter en ny person til å ta over 
stafettpinnen etter Fredrik Saugstad, som har laget kryssord 
for oss i 38 år. Flere meldte sin interesse, men valget falt 
til slutt på Arvid Sakseide. 73-åringen er klar til å ta fatt på 
oppgaven med å lage nye kryssord knyttet til trafikk og rus. 

– Jeg har stort sett lekt meg med kryssordlaging på privaten 
i noen år, men i det siste har jeg levert kryssord til kirkebladet 
her i prostiet, forteller Arvid Sakseide.
Organist og lærer
73-åringen bor på Sagstad i Meland kommune, nord for Ber-
gen. Han er pensjonist etter mange år som organist og lærer, 
og på fritiden er han interessert i kirkeliv, korsang og robåt-
fiske på innsjøer i Meland. 
– Og så har jeg naturlig nok ei dille på kryssord, forteller han.  
Den nye kryssordforfatteren har vært en fast løser av Hansen-

kryssordene i Dagbladet, og har to napp som vinner. 
– Jeg har alltid sendt inn kryssordoppgavene i Motorføreren, 
og har til og med vunnet noen ganger, sier han.
I november 2019 har Sakseide vært medlem i MA – Rusfri 
Trafikk i hele 44 år. Da medlemsbladet Motorføreren søkte et-
ter en ny kryssordforfatter i fjor høst, syntes han det var moro 
å sende inn et kryssordeksempel for å se hvordan det gikk. 
Kryssordet ble mer enn godkjent av redaksjonen, og du kan 
selv løse det i denne utgaven av bladet.
Noen på nynorsk
– Det blir en kjekk utfordring å lage kryssord som kombinerer 
Motorføreren sine to hovedtema rus og trafikk. Jeg har også 
lyst å variere bokmål med nynorsk av og til, opplyser Sakseide.
Han er selv nynorskbruker, og det er mange av Motorførerens 
abonnenter også. Derfor synes han det er rett og rimelig at 
begge målformene inkluderes. 
Vi ønsker Arvid Sakseide lykke til med den nye oppgaven, og 
håper mange av våre lesere kommer til å ha glede av å løse 
de nye kryssordene. 

Arvid er vår nye kryssordmaker
Av Mari Nyberget
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

GODKJENT ALKOLÅS
MED MARKEDSLEDENDE TEKNOLOGI

Vi presenterer en ny generasjon alkolås:

• Enkel å installere og enkel å bruke
• Rask og nøyaktig måling
• Oppfyller alle krav i bilindustrien og kommersiell trafikk
• Godkjent i henhold til den strenge CENELEC 50436-1:2014 og 50436-2:2014 standarden
• Produsert av Lion Laboratories - en av verdens ledende produsenter av 

alkoholmåleteknologi
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