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Det er 50 år siden det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet startet.
Med 560 omkomne i trafikkulykker, skjønte man at noe måtte gjøres.
Under en opprydding på kvisten hos min far for en tid tilbake, fant
jeg en stilbok fra da jeg gikk i 7. klasse, dvs. skoleåret 1971/72. Og
en av stilene mine handlet om nettopp trafikksikkerhet:
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«ALLE VÅRE TRAFIKKULYKKER
Tallet på forskjellige trafikkulykker har gått uhyggelig opp.
Det er jo kommet flere biler i landet, men allikevel er ikke folk
så forsiktige som de burde være.

Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen
generalsekretær

Jeg har inntrykk av at de fleste som blir drept ved utforkjøring o.l. er ungdom. Kanskje skal de tøffe seg ved å kjøre fort, men det er i tilfelle bare dumt.
I det hele tatt er det veldig få som holder fartsgrensen, det gjelder ikke bare ungdom, men alle slags trafikanter. Når vi kjører tur, holder vi alltid rundt det tillatte,
men likevel kjører bil etter bil forbi oss. Så der er politiet veldig slappe. De burde ha
mange flere, og strengere kontroller.
En ting er i hvertfall sikkert, at hvis man bruker sikkerhetsbelte, slipper man levende
fra svært mange ulykker. Derfor er det veldig fint at sikkerhetsbelter nå er påbudt. De
har reddet kolossalt mange menneskeliv.
Dessuten synes jeg at alle biler skulle ha speil på høyre og særlig da venstre side
utenpå, pluss et godt speil inni bilen. Man vet aldri hva bilene bak kan finne på.
Og en ting til, jeg synes alle bileierne skulle justere lysene på bilen minst en gang i
året. Det kan nemlig føre til mange ulykker å ha feil justerte lys. Man blender jo svært
ofte bilene som kommer mot en. For det første kan bilen som blir blendet, kjøre rett
på en, og for det andre kan den kjøre rett til skogs. Så man kan ødelegge både seg
selv og andre ved å ha feile lys.
En ting er veldig bra, og det er motorveiene! Det skulle det være i hele landet, så
slapp man alle ulempene med motgående trafikk (jeg tenker da på motorveier der
kjørefeltene er adskilte).
Alle farlige gatekryss skulle være lysregulerte, eller så skulle det stå en politimann og
dirigere trafikken. Akkurat i gatekryss skjer det veldig mange ulykker. Det er mange
som ikke gidder å se seg rundt en gang, bare håper det beste og gasser på, og det
er jo tåpelig!
Man skal heller aldri kjøre med blankslitte dekk, det er noe av det verste man kan
gjøre.
Det finnes i det hele tatt mange ting man kan gjøre for å forebygge ulykker, jeg har
bare nevnt en liten del av dem.»
Dette var mine tanker som 13-åring rundt temaet. Pussig nok nevnte jeg ikke promillekjøring…
I bladet kan du lese første artikkel i en serie om trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, ført
i pennen av en av nestorene, tidligere UP-sjef Leif N. Olsen.
God lesing!
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år med økt trafikksikkerhet
Del 1: Marerittåret 1970 og bilbelte-krangelen

Leif N. Olsen ser tilbake på norsk trafikksikkerhet
– Ti år etter «frislippet» av biler, tok folk førerkort og kjøpte biler uten særlig
tanke på sikkerhet. Bil og motor var populært, forslag om hjelmpåbud, bilbelter
og promillegrenser tilsvarende lite populært. De første politikerne som tok til
orde for å bedre trafikksikkerheten, møtte mye motstand.
Av Jøran Ledal

En av nestorene i trafikksikkerhetsarbeidet, jurist og tidligere UP-sjef, Leif N.
Olsen, reflekterer over hva som egentlig
skjedde før og etter marerittåret 1970,
året som for alltid vil bli stående igjen
som det verste i norsk trafikkhistorie.
Med 560 drepte, deriblant 100 omkomne barn, innså noen av landets ledende
politikere at utviklingen ikke kunne
fortsette. Riktig nok ble det allerede i
1962 lagt fram en Stortingsmelding om
norsk trafikksikkerhet, men denne ga
aldri særlig resultater, mener Olsen.
– Meldingen tok i hovedsak for seg
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mulige vegtekniske endringer, opplæring av førere og ikke minst kontroll og
sanksjoner. Antydninger om hjelmpåbud
for moped- og motorsykkelførere og
strengere promillebestemmelser ble avvist. Med den nye vegtrafikkloven i 1965
ble faktisk fartsgrensene på kronglete
norske veger hevet til 50 og 80 km/t,
noe som slett ikke kunne sies å være
noe sikkerhetstiltak, forklarer pensjonisten.
– Ulykkestallene i 1970 førte til at det i
1971 ble fremlagt en ny Stortingsmelding. Denne gangen kom det en rekke

tiltak for å gjøre det sikrere i trafikken.
I første omgang ble kjøretøyforskriften
skjerpet, det ble krav om montering
av belter i forsete på nye personbiler,
kravene til føreropplæring og førerprøve ble strengere, biltilsynet kom
ut på vegen, og såkalte «black-spots»
ble registrert og utbedret. I tillegg ble
utrykningspolitiet flerdoblet, og man
etablerte et bredt sammensatt Trafikksikkerhetsråd. Også mediene fikk økt
interesse for det som skjedde på veiene,
minnes Olsen.
Han viser til at trenden fortsatte utover

ARBEID FOR Å REDDE LIV GJENNOM 50 ÅR

Hele 560 mennesker, deriblant 100 barn, mistet i 1970 livet i trafikken.
Situasjonen var dramatisk. Rasjoneringen av personbiler var blitt opphevet i 1960, og i løpet av et kort tiår var bilen i ferd med å bli allemannseie. Holdningene og arbeidet med trafikksikkerhet, sto imidlertid
ikke stil med det eksplosive bilsalget.
MEDIENE: Omtale av dødsulykker
var daglig kost i norske lokalaviser på
1970-tallet.
FAKSIMILE: GLÅMDALEN

Mange var skeptiske til reguleringer og inngrep i den personlige friheten, men litt etter litt innså stadig flere at noe drastisk måtte gjøres. I
1971 kom en ny Stortingsmelding om trafikksikkerhet, og myndighetene gjennomførte tiltak om strengere førerkortkrav, bedre veistandard
og nye krav til kjøretøyene. Men dette var altså bare den spede starten.
Mye har skjedd i løpet av disse 50 årene, og arbeidet har gitt resultater.
Antall døde og hardt skadde i trafikken synker. Norge regnes i dag som
et av verdens tryggeste land for trafikantene.
Gjennom en artikkelserie på fem deler ønsker Motorføreren å se nærmere på utviklingen og de ulike tiltakene som har bidratt til å redusere
antall drepte og hardt skadde. Serien produseres i tett samarbeid med
tidligere UP-sjef Leif N. Olsen, som i dag bruker pensjonisttilværelsen
til å opprettholde samfunnets innsats på områder som bokstavelig talt
redder liv.
God lesning - og kjør trygt!

GA BLAFFEN: Ikke alle gadd å ta hensyn
til de nye trafikkreglene som kom i 1978.
FAKSIMILE: ARBEIDERBLADET

– 1970 endret holdningene våre
på 1980-tallet. Flere ulykkespunkter
og -strekninger ble utbedret, Aksjon
skoleveg økte engasjementet og bilene
kom med nytt sikkerhetsutstyr. Ikke
minst kom ABS-bremser og airbager til
å redde liv når kollisjonen var et faktum.
Spisset seg til
– De tradisjonelle tiltakene skapte ikke
særlig debatt, men det spisset seg til
når man kom over på tiltak som ville
begrense den enkeltes personlige frihet.
«Storebror ser deg»-argumentet ble
ofte brukt, sammen med prinsipielle og
ideologiske motforestillinger som i dag

kan virke underlige.
– Særlig ble debatten om påbudt bruk
av bilbelter heftig. Mange mente det
var urealistisk å få politisk gjennomslag
for et straffepåbud om bruk av bilbelte
i forsetene i personbiler, til tross for en
massiv dokumentasjon på den positive
effekten helt fra 1950-tallet. En var mer
opptatt av situasjoner hvor belte kunne
være til ulempe eller direkte livsfarlig.
Og argumentet om hvor farlig det var
med belte ved utkjøring i vann, ble flittig brukt og misbrukt, minnes 76-åringen.

Dette var også bakgrunnen for et seminar ved det juridiske fakultet i desember
1972. Den unge juristen var en av innlederne, og tok til orde for et bilbeltepåbud uten sanksjon, altså at det skulle
være påbudt, men ikke straffbart å kjøre
uten.
– Vi forsto at det var umulig å få flertall
for et sanksjonert påbud, og at sanksjonsfritt derfor kunne være en slags
nødløsning. Det var flere representanter
fra Samferdselsdepartementet tilstede,
og i ettertid kan det se ut som om
argumentene hadde en viss effekt. I
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 0
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MYE PR: Leif N. Olsen brukte posisjonen
som UP-sjef til å sikre mye oppmerksomhet
til trafikksikkerhetsarbeidet. Dette bildet ble
tatt i 1981. Foto: Knut Bjørnsen

FOR FORT: – Det kjøres for fort i NordNorge, kunne UP-sjef Olsen melde på
forsiden av avisen Tromsø i 1978.

FOLKELIG: På forsiden av Dagbladet i
1979 med hevet glass for å markere at
promille-tallene gikk ned.

Han er hele Norges UP-Olsen
alle fall ble det innført nettopp et slikt
påbud i 1975, forteller Olsen, og minnes
at Arbeiderbladet omtalte den norske
løsningen som en «juridisk verdenssensasjon».
Kan virke underlig i dag
I dag kan flere av diskusjonene på
1970-tallet virke underlige, og Olsen
trekker selv på smilebåndet av en del av
det som ble sagt i opphetede debatter.
– Eksempelvis sammenlignet Anders
Langes Parti (nå Frp) påbudt bruk av
bilbelte med et påbud om bruk av
ullunderbukser om vinteren. Hensikten
var naturligvis å få forslaget til å fremstå som latterlig overfor befolkningen,
mener Olsen, og legger til at heller ikke
Stortinget virket altfor overbevist om at
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trafikantene ville følge påbudet da det
i 1975 vedtok at departementet kunne
gi regler om bruk av sikkerhetsutstyr i
kjøretøy, i første omgang uten sanksjon.

ferdselskomité fra Arbeiderpartiet var
sterk motstander av sanksjonert beltepåbud, til tross for fiaskoen med påbud
uten sanksjon.

Frivillig virket ikke

Slaktet av pressen

En forutsetning fra Stortingets side for
vedtaket om sanksjonsfritt beltepåbud,
var at bruken av belter innen 12-18 måneder måtte opp på 75%, om ikke ville
det bli innført sanksjonert påbud. Etter
18 måneder (1978) ble det så lagt fram
en Stortingsmelding om bilbeltebruken,
som hele perioden lå langt under de
75 prosentene som Stortinget hadde
forutsatt for ikke å innføre straffebelagt
påbud. Bruken lå faktisk i underkant av
hva den var når påbudet ble innført i
1975 (58% utenfor tettsteder og 26% i
tettsteder). Lederen av Stortingets sam-

- Han uttalte til Arbeiderbladet at dette
hadde han ingen tro på, at det ville
være umulig å håndheve og at et påbud
i baksete var helt uaktuelt.
Stortingsflertallet bestemte seg for å
forlenge det sanksjonsfrie påbudet med
ytterligere ett år, på tvers av «alle» faglige råd. Dersom bruksprosenten ikke
kom opp på minst 75 prosent, var riset
bak speilet at det ville bli gebyr for ikkebruk fra 1. oktober 1979. Slik ble det
da også, og utsettelsen førte til krass
kritikk fra mediene: «Bilbeltepåbudet en

1970: 560 døde
1986: 452 døde
1998: 352 døde
2008: 255 døde

En kraftig nedadgående kurve
I dag kan vi se at trafikksikkerhetsinnsatsen
har gitt gode resultater. Dødsulykkene er redusert fra 560 i 1970 til litt over 100 de siste årene, og
antall hardt skadde fra over 4000 til 700. Dette til tross for at
trafikkmengden er økt rundt 3,5 ganger. Hadde vi hatt samme
utvikling som på 1960-tallet, ville nesten 2000 ha omkommet i
norsk trafikk i år.

2019: 110 døde

Ser vi på de enkelte år, kan ulykkesutviklingen ha noen variasjoner, men utviklingen over 10-årsperioder, viser en jevn,
betydelig reduksjon i dødsulykker (samme tendens gjelder
hardt skadde).

For «myke» trafikanter er reduksjonen i antall
drepte formidabel, fra 230 til rundt 20 i året.
Særlig er nedgangen stor når det gjelder barn,
fra 100 i 1970 til 0 i 2019.

På 1970-tallet:

4926 drepte

På 1980-tallet:

3928 drepte

På 1990-tallet:

3063 drepte

For mc/moped er det en reduksjon fra rundt 70
til 20. Personer i bil som blir drept er gått fra
rundt 240 til 70.

På 2000-tallet:

2630 drepte

På 2010-tallet:

1430 drepte (ikke endelig)

TRAGEDIER: Avisforsider som dette
tvang politikerne til å endre tenkningen
rundt norsk trafikksikkerhet.
FAKSIMILIE: AVISEN TROMSØ
fiasko» skrev avisen Nordlys, «Grenser
for uansvarlighet for Stortinget» mente
Telemark Arbeiderblad og «Unødvendige tap av liv» skrev Arbeiderbladet på
lederplass.
Bedt om å være "tilbakeholdne"
– En annen pussighet var signalene fra
politisk og administrativ ledelse når det
gjaldt håndhevingen av påbudet. Vi ble
oppfordret til å utvise «tilbakeholdenhet» overfor bilførerne som ikke fulgte
påbudet, erindrer mannen som i 1976
ble ansatt som sjef for Utrykningspolitiet, og dermed pådro seg klengenavnet
UP-Olsen, et navn som de fleste over 45
fremdeles husker godt.
Uten like mye støy er både monteringspåbud og brukspåbud blitt innført i

løpet av 50-årsperioden. I 1984 kom det
krav om montering av bilbelte i baksetet
på nye biler, og de ble påbudt å bruke
året etter. I 1989 ble det påbudt å sikre
barn på forsvarlig vis, og i 2006 ble
belte også påbudt i alle busser, unntatt
bybusser.
Unødvendig trang start
– Starten var trang og unødvendig
komplisert for trafikksikkerhetsarbeidet,
men heldigvis har vi fått på plass alt fra
rutinemessig alkotesting, lavere promillegrenser, automatiske trafikkontroller
og mye annet som til sammen er med
på å gjøre trafikken vår sikrere. I dag
kan 1970 virke som et fjernt og vondt
minne, en tid som vi aldri ønsker tilbake.
For å unngå det må vi hele tiden sørge
for å ha fokus på tiltakene og løsninge-

ne som virker, og vi må for all del unngå
å bli tilfreds. Fremdeles er det altfor
mange som enten dør eller blir hardt
skadet på norske veier, det er vi nødt til
å gjøre alt vi kan for å unngå, avslutter
Leif N. Olsen.
I neste utgave av Motorføreren ser vi
nærmere på den delen av trafikksikkerhetsarbeidet som handler om rustesting
og promilleregler.
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Eldrebølgen ruller for fullt på veiene

– Ta det helt med ro, ingen
tar fra deg førerkortet!
Kan du som seniorfører tenke deg å få oppfrisket kunnskapene om bil og trafikk? Meld deg
på et av de mange 65+-kursene som arrangeres over hele landet! Og du kan fint gjøre det
uten frykt for å "miste lappen", lover sensor Frank Ottosen i Statens Vegvesen.
Av Silje Bjørnstad

Antall bilførere over 65 år øker stadig,
og trafikkbildet er i kontinuerlig endring.
Det krever mer av deg som trafikant
enn for bare få år siden, og særlig eldre
førere kan føle at dette er utfordrende.
Statens vegvesen har derfor utviklet
kurstilbudet “Bilfører 65+” - et gratis
oppfriskningskurs for bilførere over 65
år.
- Nei, du mister ikke lappen
"Bilfører 65+” skal bidra med kunnskap
og gi trygghet hos eldre bilførere, slik at
de kan fortsette å bruke bilen aktivt i sin
hverdag i mange år fremover.
Kursene arrangeres blant annet av
Statens Vegvesen, en rekke kjøreskoler
og flere organisasjoner. Kurstilbudet
er gratis og består av to samlinger à 4
timer, forteller Frank Ottosen, inspektør
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og sensor ved Statens vegvesen.
- Kurset er tiltenkt bilførere over 65
år, men informasjonsbrev går til alle
som fyller 70 i løpet av året. Det er ellers åpent for alle som føler behov for
oppfriskning om man er 80 eller 90. Det
er ofte pensjonistforeninger som tar
kontakt, og der treffer vi deltagere med
stor aldersforskjell, forklarer han.

- Enkelte kvier seg nok for å bli med på
kurs, og frykter kanskje at de får inndratt
førerkortet, men hensikten er jo den
motsatte; nemlig at eldre bilførere skal
bli tryggere i trafikken, og ha større mobilitet i årene som kommer. Du risikerer
ikke å miste førerkort ditt, understreker
Ottosen.
Fornøyde seniorsjåfører

Ifølge Ottosen kan mange eldre bilførere oppleve sviktende ferdigheter
på veien på grunn av den naturlige
aldringsprosessen, for lite kjøring, lav
selvtillit i krevende og ukjente miljøer,
samt svekket helse.

En av dem som har deltatt på 65+-kurs
er Odd Gisle Heggeriset fra Engerdal.
Han er leder for Engerdal pensjonist
forening og Heggeriset var selv pådriver for å få til et desentralisert kurs i
hjembygda.

Han understreker at ingen av deltakerne
blir testet i kjøreferdigheter på kursene,
og det er ingen grunn til å være engstelig for at man skal miste førerkortet.

- Jeg mente det var viktig å få et slikt
kurs til Engerdal og det var veldig lærerikt og vellykket, forteller Engerdalsmannen.

Ønsker flere eldrekurs i regi av MA - Rusfri Trafikk
Tidligere kjørelærer, lærebokforfatter og mangeårig MAmedlem, Bjarne Eikeland, har i en årrekke tilbudt 65+-kurs til
våre medlemmer på Sørlandet. Nå er den 81-årige pensjonisten usikker på om han kommer til å arrangere flere, men
han håper likevel at det kan bli arrangert nye kurs i regi av
MA – Rusfri Trafikk.
- Jeg har ikke tall på hvor mange slike kurs jeg har holdt,
men det begynner å bli en del. Kjørekurs for eldre var noe vi
startet med for mange år siden, og jeg skulle ønske at flere
i MA kunne tenke seg å gjøre det samme i resten av landet.
Trygghet bak rattet betyr så utrolig mye for livskvaliteten, og

gjennom disse kursene får de eldre tilbake lysten til å kjøre
bil på eldre dager, sier Eikeland.
- Hva er det som skaper størst usikkerhet blant deltagerne
du har undervist?

- Rundkjøringer, uten tvil. Alle føler seg usikre på hvilke
regler de skal følge. Dessuten er mange engstelige for
motorveier. De er skremt av filskifter og akselerasjonsfelter,
og jeg hører stadig at folk velger å holde seg unna motorveiene nettopp av frykt og usikkerhet. Egentlig er jo ingen av
delene spesielt vanskelig, men dette handler om at vi alle
blir litt redde for det som er nytt og ukjent.

Oppfriskningskurset “Bilfører 65+”

- Kurset er gratis og går over to dager. Hver samling vil være på 3,5-4 timer.
- Kurset er frivillig og frisker opp kunnskaper om bilkjøring.
- Flere tusen bilførere har gjennomført kurset, og erfaringene fra deltakerne er svært positive.
- Påmelding skjer på nettsidene til Statens vegvesen, eller ta kontakt på tlf 74 12 20 12.
- HUSK: kurset er ingen ny førerprøve, og ingen mister førerkortet!

FORNØYD: - Min erfaring er at “Bilfører 65+” kurset absolutt er
veldig bra og nyttig. Dette bør flere gå på, oppfordrer Odd Gisle
Heggeriset, leder for Engerdal pensjonistforening.
Det var nettopp Frank Ottosen som
holdt kurset for 27 Engerdal-pensjonister, og han får skryt av Heggeriset.
- Det var fulltegnet kurs med 30 påmeldte, men tre måtte dessverre melde
avbud like før kursstart. Alle vi på kurset
var enige om at vi hadde en dyktig
foreleser med meget gode pedagogiske
evner som skapte interesse og engasjement. Min erfaring er at 65+-kurs
absolutt er bra og nyttig. Dette bør flere
få med seg, oppfordrer Heggeriset.
– I tillegg er det viktig at vi som bor ute
i distriktene også får muligheter til disse
desentraliserte kursene, og her kan flere
organisasjoner være med som pådrivere,
legger han til.

LÆREMESTER: Frank Ottosen er inspektør og sensor ved
Statens vegvesen. Han holder kurs for at eldre bilførere skal
føle seg tryggere i trafikken.

I løpet av kurset igjennomgås noen
obligatoriske punkter i tillegg til at deltakerne selv kommer med forslag til hva
som bør tas opp. Noen vanlige temaer
som går igjen er kjøring på motorveg,
rundkjøringer, mørkekjøring, parkering,
fartstilpasning og forbikjøring. Deltakerne lærer også om økonomisk og
miljøvennlig kjøring, samt nyere skilter
og regler.
Bytte av bil
- Et annet tema som vi ofte snakker om
er hva man bør tenke på ved fremtidig
bytte av bil, som for eksempel automatgir og dekkvalg. Mange har også
spørsmål om helsekrav og fornying av
førerkort, sier Ottosen.

- Kursene holdes i en lett tone med lun
humor, gjerne med noen gode historier
fra deltakerne. Mange sier de vil endre
kjørestil etter at kurset er ferdig.
65+-kurset er ment å gjøre bilførere
over 65 år tryggere og bedre når de
sitter bak rattet. På kurset snakkes det
om utfordringer og temaer som eldre
sjåfører ofte er usikre på. Mange erfarer
at mye er forandret i trafikken siden de
selv tok førerkortet. Derfor er det nyttig
med oppdatert informasjon.
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Den norske regjeringen gasser på, mens eksperter
mener det får være grenser – og vil tråkke på bremsen.
Av Silje Bjørnstad og Jøran Ledal

Forsker Rune Elvik advarer mot høyere fart:

F

ram til år 2000 var 90 km/t høyeste
tillatte hastighet på norske veier. I
takt med utbyggingen av nye veier
har denne grensen økt, sist i 2014 til 110
km/t.

Nå har Samferdselsdepartementet
bedt Statens vegvesen om å utrede
konsekvensene av å innføre 120 km/t
på dagens motorveier og fremtidige
utbygginger. Utredningen er i skrivende
stund på høring, og Motorføreren har
forgjeves bedt den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (Krf), om en
kommentar til forslagene fra den forrige
statsråden, Jon Georg Dale (Frp). På
den ene siden har statsminister Erna
Solberg forsikret at kompromissene i
Granavolden-avtalen fortsatt gjelder,
men det er knyttet stor spenning til
om Hareide ønsker å reversere flere av
tiltakene fra Frp-statsråden.
Høyere fart fører til flere ulykker
Flere har i alle fall uttrykt skepsis til
forslaget om å øke fartsgrensen til
120 km/t. En av dem som er tvilende
til høyere fart på norske veier, er Rune
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Elvik, forsker ved Transportøkonomisk
institutt.
– Jeg ser ikke noe stort behov eller
grunn til å øke fartsgrensen da vi ser at
høyere hastigheter fører til flere skadde
og drepte, sier trafikkforskeren.
– Vi vet at økt fart bidrar til flere ulykker
på veiene, og da vil fartsøkning stride
mot målet om å redusere antall drepte
og skadde i trafikken, legger han til.
Nullvisjonen om at ingen skal bli drept
eller hardt skadd ligger til grunn for
fartsgrensene i Norge. Statistikken viser
at selv små fartsøkninger gir stort utslag
på antall drepte og hardt skadde. Dersom alle bilførere holdt fartsgrensene
alltid, ville mange liv trolig blitt spart i
trafikken.
Økte fartsgrensene i fjor
I løpet av høsten 2019 ble fartsgrensen
hevet på seks ulike strekninger her i
Norge (se faktaboks). De endrede fartsgrensene vil bli evaluert etter ett- og tre
år. I evalueringen skal det vurderes om
veiene fremdeles er trafikksikre nok, og
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om de nye fartsgrensene har påvirket
samfunnsnytten til veiene. Flere stilte
seg kritisk til tiltaket, blant annet Trygg
Trafikk og MA – Rusfri Trafikk.
– Økt fart fører til økt ulykkesrisiko og
mer klimautslipp. Dette er ikke i tråd
med Nullvisjonen eller Norges mål om
å redusere klimagassutslipp. De samme
argumentene gjelder her som for økt
fartsgrense på motorveg fra 110 km/t til
120 km/t, skriver generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen og trafikksikkerhetsrådgiver Anne Beate Budalen i
et høringsnotat fra MA – Rusfri Trafikk.
– Kostnadene for en økning av fartsgrense fra 110 km/t til 120 km/t, er for
høy i forhold til alle de negative konsekvensene som listes opp. Det blir flere
trafikkulykker, større inngrep i naturen,
ingen økning i fremkommeligheten for
godstransporten og negative konsekvenser for klima og miljø. Disse ekstra
milliardene bør brukes på de deler av
vegnettet som har for mange ulykker og
fortsatt har dårlig fremkommelighet. På
denne måten kan vi nå Nullvisjonen og

På disse seks veiene er fartsgrensen hevet

På disse tre strekningene mener Statens vegvesen det ikke er faglig forsvarlig å
heve fartsgrensen:

• E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skiltet opp
fra 70 km/t til 80 km/t.
• E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekninga Kløfta – Nybakk blir skiltet opp fra 90 km/t
til 100 km/t, mens strekningen Slomarka – Kongsvinger blir skiltet opp fra 90 km/t til
100 km/t.
• E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skiltet opp
fra 80 km/t til 90 km/t i tunellene.
På disse tre strekningene mener Statens vegvesen det er faglig forsvarlig å heve
fartsgrensen:

Kjekt å vite om fartsgrenser
• Først i 1965 ble det tillatt å kjøre i
80 kilometer i timen på norske veier.
• På det tidspunktet var 70 kilometer
i timen høyeste tillatte hastighet.
• 80-sonene er fortsatt vanligst.

• E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skiltet opp fra 70 km/t
til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80
km/t.

• Det finnes også strekninger med
fartsgrense 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100
eller 110 kilometer i timen.

• E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skiltet
opp fra 70 km/t til 80 km/t.

• I de senere år har Vegvesenet
senket fartsgrensen på flere hundre
kilometer med vei for å redusere
antallet drepte og hardt skadde.

• Rv80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skiltet opp fra 70 km/t
til 80 km/t.

– Ingen grunn til å øke
norske fartsgrenser
øke fremkommeligheten på de delene
av vegnettet hvor næringslivet har for
dårlige kår i dag, mener de to.
Tidsgevinsten er minimal
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet også utredet
samfunnsøkonomiske konsekvenser ved
å bygge smal firefelts motorvei med
fartsgrense 110 km/t på strekninger der
vi i dag bygger to- og trefeltsveier med
90 km/t basert på trafikken. Hovedkonklusjonen er at en slik endring vil føre til
flere ulykker og ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
- Dette forslaget lanseres samtidig med
heving av fartsgrenser og begrensing
av bruk av streknings-ATK (automatisk
trafikkontroll). Vi er bekymret for de
langsiktige konsekvenser av denne politikken, som går på tvers av all kunnskap
som ligger til grunn for Nullvisjonen, sa
Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen i
november.
Sikkerhetstiltak
FrP har argumentert for at fartsøkning

gir bedre fremkommelighet og økt effektivitet i trafikken, men meningsmotstanderne mener det er godt dokumentert at fart påvirker både ulykkesrisikoen
og skadeomfanget ved en ulykke.
- Spart tid er i så fall det eneste positive
ved fartsøkning. Alle andre virkninger
som er tatt med i analyser er negative,
understreker forsker Rune Elvik.
– Fartsgrenser er et meget viktig sikkerhetstiltak i trafikken.
Statens vegvesen lager kriterier for når
de ulike fartsgrensene skal benyttes.
Det ligger grundige vurderinger bak
fartsgrensekriteriene. Fartsgrensene er
fastsatt ut fra vår tåleevne (hva kroppen
tåler av fysiske påkjenninger) og forholdene på og ved selve veien.
Vurderingene er basert på kunnskap
om sammenhengen mellom fart, risiko
og ulykker. Tall viser at høy fart var
medvirkende faktor i 42 prosent av alle
dødsulykker i trafikken i perioden 20052016. Lavere fart er en av de viktigste
forklaringsfaktorene for nedgangen i

antall drepte og hardt skadde i trafikken
i perioden 2000-2012.
- Så lenge det er tunge gjenstander i bevegelse så er det skadepotensiale, men
det kan vi ikke helt unngå hvis vi skal ha
et fungerende transportsystem. Mange
trafikksikkerhetstiltak kan likevel brukes
mer enn i dag og bidra til færre skadde
og drepte i trafikken, mener Elvik.
Svenskene roer ned
Mens den norske regjeringen vil at vi
skal komme fortere fram på veien, så har
våre svenske naboer i løpet av 2019 senket fartsgrensen på veier uten midtrekkverk fra 90 til 80 km/t. Om du kolliderer
i 80 i stedet for 90 km/t minsker risikoen
for å omkomme med 40 prosent,
- Lavere hastigheter er en effektiv
metode for å få færre ulykker og færre
drepte, sier Angelica Qarlsin, strategisk
planlegger ved det svenske Trafikverket.
Svenskene regner med å spare syv liv
årlig bare på lavere hastigheter.
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Å kjøpe ny bil er ikke nødvendigvis gjort i en fei…

Går vi et par tiår tilbake i tid, var det som regel ganske oversiktlig å kjøpe ny bil.
Det fantes en basisutgave, og så gjerne et par-tre utstyrsnivåer – og det var det.

Ekstrautstyret kan koste n
Av Knut Skogstad

S

kulle du flotte deg litt ekstra, kjøpte
du metallic lakk, kanskje noen ekstralys og stor stereo. Dermed var jobben
gjort.
Slik er det definitivt ikke lenger. I dag
kan du for mange biler velge å bla deg
gjennom side etter side med ekstrautstyr. Det er nesten bare fantasien – og
lommeboka – som setter grenser her.
Produsentene som har ledet an i denne
utviklingen er premiummerkene. I
starten brukte de helt bevisst toppmodellene sine for å teste ut og lansere
nytt utstyr. Valgte du en BMW 7-serie,
Mercedes S-klasse eller Audi A8, fikk du
utstyr som ikke var tilgjengelig i noen
av de andre modellene til merkene. Det
skulle være eksklusivt, og kjøpegruppen
var pengesterk.
Mange av dem var nettopp ute etter
noe ikke alle andre hadde – og de var
villige til å betale for det. Mye av dette
utstyret ble så filtrert nedover i model-
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lutvalget etter en tid, etter at nyhetens
interesse hadde avtatt.
På denne måten kunne man ta seg
ekstra godt betalt for utstyret i starten.
Samtidig lå det gjerne svært hyggelige marginer her, som kom på toppen
av det produsentene tjente på bilen i
utgangspunktet.
Forventer valgfrihet og skreddersøm
De siste årene har det altså skjedd mye
på området. Én ting er at utvalget har
eksplodert, merkene har også gjort
utstyret mye bredere tilgjengelig.
En viktig forklaring er at utviklingen aldri
har gått raskere i bilbransjen. Nå er det
viktig å få ut nytt utstyr og ny teknologi
så raskt som mulig. Da kan ikke produsentene vente på modell-endringer. En
liten og rimeligere modell kan få utstyret
før toppmodellen, dersom det passer
bedre inn i modell-logistikken.
Mercedes er et av merkene som har ført
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an i denne utviklingen. Audun Hermansen er PR- og markedssjef hos den
norske importøren. Han forteller om stor
interesse fra kundene, som etterspør
mye utstyr:
– Jo større og dyrere bilen er, desto
mer forventer kunden av oss når det
gjelder valgfrihet og skreddersøm. På
de mindre bilene, som A- og B-Klasse,
er det mindre viktig, men på E, GLC og
oppover er det stort fokus på detaljer
og mulighet til å designe en unik bil,
forteller Hermansen.
Vil ha aggressivt utseende
I likhet med mange andre merker tilbyr
Mercedes også flere pakker, som kombinerer ulikt utstyr. Her tilpasser man til
smak og ønsker i ulike markeder. Dette
kan også gjøre det enklere å få bil kjapt,
ved at man har lagerførte modeller.
– Hva er det mest vanlige ekstrautstyret
kjøperne velger?

Hva bør du ta med?
Lenge var det tre ting som dominerte
på ekstrautstyr-fronten: Skinnseter,
navigasjon og automatgir. Med
mindre vi snakket rimelig småbil, var
dette viktig på alle. Nå i dag er det
blitt vanlig på de fleste nybiler.
TØFF?: Utvendig styling og felger er
også noe man kan bruke flere titusener
på.
MANGE VIL HA: Audun Hermansen i
Mercedes forteller om stor interesse for
ekstrautstyr blant bilkjøperne.

VARME: Nei, det røde lyset er ikke bare
for pyntens skyld. Det indikerer at disse
koppholderne har varme, i tillegg til
kjøling. Temperaturen spenner fra 8 til 55
grader. Pris? I underkant av 3.000 kroner
hvis du velger det i flerbruksbilen Mercedes V-klasse.

SOM DU VIL: De siste årene har det
nærmest eksplodert med ekstrautstyr til
nye biler. Det gjør at du i stor grad kan
skreddersy bilen din etter egne ønsker
(og lommebok).

Markedet har blitt mye mer fragmentert, etter hvert som det har kommet
til mye nytt luksus- og sikkerhetsutstyr. Stylingpakker er også viktig på
mange merker. Det samme er felger
og faktisk også farge. Det nyeste er
mye sikkerhetsutstyr som assisterer
føreren, og som kan hindre ulykker. Automatisk nødbrems var et
gjennombrudd her, det samme var
adaptiv cruisekontroll som avpasser
avstanden til bilen foran.
Med dreiningen over mot elektriske
biler, har det kommet nye ting til. Her
er det for eksempel viktig at bilen kan
hurtiglades. Også at den har varmepumpe – og at du kan styre flere
funksjoner via en app. Kjøper du ny
elbil uten dette, risikerer du nok å ha
en ganske tungsolgt bil om noen år.

nesten like mye som bilen
– Vi ser at kundene ønsker at bilene skal
ha et mer aggressivt utseende, og opplever blant annet stor etterspørsel etter
biler med såkalt AMG Sportspakke. I
tillegg ser vi at sikkerhetsutstyr som
kjøreassistentpakker øker.
ABS-bremser og kollisjonsputer var
lenge det viktigste på sikkerhetsfronten.
Så kom antiskrenssystemer og særlig
det siste tiåret har det kommet mange
elektroniske hjelpemidler.
Disse bistår føreren og kan også ta
over, når det er nødvendig. Det kanskje
aller viktigste her er nødbrems. Systemet overvåker området foran bilen og
varsler hvis det er fare for kollisjon. Hvis
føreren da ikke reagerer, bremser bilen
selv ned farten. Dette reduserer faren
for å bli påkjørt bakfra betydelig. Det vil
også kunne redde mange liv.
I tillegg til dette har vi utstyr som blindsonevarsling, filskiftvarsling og også
kameraer som overvåker området bak
bilen. Det siste er særlig aktuelt ved parkering, når man for eksempel skal svinge

ut på en vei.
En faktor oppe i dette er at snittalderen
på befolkningen øker i svært mange
I-land. Dermed blir det stadig flere eldre
bak rattet. Sikkerhets- og førerstøttesystemer bidrar til at de kan kjøre bil og
dermed også være mobile, lengre enn
det som var vanlig tidligere.
– Hva med priser?
– På vår minstemann A-Klasse kan man
legge til utstyr for over 200.000 kroner,
men vi ser at majoriteten holder seg i
området 50.000 - 70.000 kroner, forteller Hermansen.
Kjekt å ha
På de større og dyrere modellene blir
dette beløpet gjerne mye høyere. Og
hvis man går lettere amok i kjøpsprosessen, er det ikke vanskelig å komme opp
i 300.000 - 400.000 kroner ekstra, bare
for utstyret.
Hvor «lønnsomt» er så dette i det lange
løp? Det finnes ingen fasit på hva du

bør kjøpe av ekstrautstyr når du handler
nybil. Veldig mye av «tilbehøret» faller
innunder kategorien «kjekt å ha». Men
noe er også viktig, med tanke på at
bilen skal være attraktiv den dagen du
skal selge den videre.
Når du skal velge utstyr på en ny bil, kan
det være lurt å ha et par tanker i hodet
samtidig: Hva du selv synes er viktig –
og hva markedet generelt etterspør.
Og ikke minst: Hvilket utstyr bidrar til å
gjøre kjøreturen sikrere for deg selv og
alle andre i trafikken.
Det som er litt vanskelig med «videresalgsverdien», er at dette kan variere til
dels mye fra bilmerke til bilmerke. Her
er premiumbilene i en særstilling. De
kjøpes gjerne av kunder som er veldig
bevisst på hva de vil ha. Derfor bør du
være ekstra grundig med valget hvis du
kjøper en slik bil. Bilselgeren vil naturligvis ha interesse av å selge deg mest
mulig utstyr, men han eller hun bør også
kunne gi råd om hva som er smart for
totaløkonomien og sikkerheten.
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 0
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IDYLLISK: Stadig flere realiserer drømmen om å dra på ferie i
egen bobil. Men svenske Trafikverket advarer etter å ha testet
bilene kollisjonssikkerhet.
Foto: Shutterstock

Bobilidyllen slår sprekker:

Et alvorlig varsko om
kollisjonssikkerheten
Av Silje Bjørnstad

Om lag 50 000 bobiler ferdes på norske veier. Men sikkerheten kan i høyeste grad
diskuteres. En fersk test viser at fører og passasjer sitter farlig utsatt til dersom
bobilen kolliderer.
Bobil-interessen i Norge har eksplodert.
Ved inngangen til 2020 var det registrert
nærmere 52.000 bobiler her til lands,
noe som er en økning på over 100% siden 2008. Også i vårt naboland Sverige
er det bobilfeber.
Hos “søta bror” har antallet bobiler økt
med 50 prosent siden 2014. I perioden
2014 til 2018 mistet seks personer
livet i svenske kollisjoner, mens 100 ble
skadet.
Nå har Svenske Trafikverket analysert
flere av disse ulykkene. Konklusjonen er
at skadene inne i bobilene ofte er svært
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omfattende, og i verste fall dødelige.
Som en del av analysen, har svenske
Trafikverket gjennomført to kollisjonstester med bobiler - én helintegrert og
én halvintegrert variant. Den halvintegrerte bobilen består av en førerdel som
kommer fra bilprodusenten, mens resten
er fra en påbygger. Med en helintegrert
variant er hele kupéen bygd av én bobilprodusent.
Testet på EuroNCAP-måten
Testene er utført etter samme kriterier
som når personbiler blir testet av Euro
NCAP. Det vil si frontkollisjoner i 64

km/t, mot en barriere som tilsvarer en
kollisjon mot et kjøretøy av samme vekt.
I praksis tilsvarer dette en kollisjon der
en bobil holder 90 km/t og frontkolliderer med en normal personbil. Resultatet
av testen: alle som sitter i en bobil har
høyere risiko for å bli drept enn de som
sitter i moderne personbiler.
- Ikke godt nok
- Resultatene av våre kollisjonstester
viser at konstruksjonen i bobilene ikke
er god nok til å beskytte fører og passasjerer ved et slikt sammenstøt. Det
sammenfaller også med de skadene vi

FARLIG: Testen ble utført etter samme kriterier som EuroNCAP tester alle nye biler.
Du kan se opptak fra testen på www.trafikverket.se.
Foto: Trafikverket

TESTANSVARLIG: Sikkerhetsanalytiker Matteo Rizzi i
Trafikverket.

har sett etter ulykker ute på veien, sier
trafikksikkerhetsanalytiker Matteo Rizzi i
Trafikverket.
Testene viste at den halvintegrerte bobilen gir noe bedre beskyttelse enn den
helintegrerte modellen, men at det likevel var langt dårligere beskyttelse enn i
en moderne personbil. I tillegg kommer
risikoen for å bli skadet av innredning
som kan løsne.
Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, mener
det er bra forbrukerne får vite hvor dårlig sikkerheten i bobiler kan være.

UTSATT: Konstruksjonen gir ikke fører og passasjer
god nok beskyttelse, konkluderer testen.

– Det gjør at de enten har mulighet til
å la være å kjøpe bobil, eller kan gjøre
tiltak for å bedre sikkerheten noe. Det
kan være alt fra en mer defensiv kjørestil
til å sørge for at alt inventar i bilen er
godt festet, uttaler avdelingsdirektøren
til nyhetskanalen DinSide.
Tiltak du kan gjøre
Resultatet fra det svenske Trafikverkets
krasjtester blir formidlet til produsenter,
bransjeorganisasjoner og forbrukere for
å informere om hva som kan gjøres for
å kjøre tryggere, og hva du bør være
oppmerksom på når du velger bobil.

Trafikverkets anbefalinger til kundene
er å velge sikre veier med midtrabatt,
holde fartsgrensene og passe på at det
ikke finnes løse gjenstander i bodelen
(for eksempel kaffetrakter).
Har du passasjerer bak, anbefales det at
du tar bort bordet underveis. Produsentene rådes også til å forbedre forankringen av innredningen i bodelen, samt
gjøre det lettere å ta bort bordet og på
lang sikt sørge for at basiskjøretøyet er
kollisjonssikkert.
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Skoda Vision iV

Skoda har allerede den elektriske småbilen Citigo e. Nå har
de to nye SUV-er på gang. De to har svært mye til felles,
forskjellen er i hovedsak design. Først ut er utgaven med
tradisjonelt SUV-design. I 2021 kommer så den mer sporty
utgaven, med coupe-aktig taklinje.

I Norge er det stor interesse for begge modellene. Skoda
lover at de skal gi veldig mye bil for pengene, startpris er
estimert til rundt 400.000 kroner.
Rekkevidde: 500 kilometer

Polestar 2

Polestar har til nå drevet med modifisering av Volvo-modeller. Men nå er
de også skilt ut som et eget merke.
Polestar 2 er den første volummodellen.
I Norge er den priset lavere enn noe annet sted i verden, vi snakker startpris på
479.000 kroner.
Dette er en femdørs kombi med rekkevidde på inntil 470 kilometer. Polestar
etablerer seg med enkelte showroom i
Norge og skal samarbeide med Volvo
rundt service og oppfølging av bilene.
Rekkevidde: 470 kilometer

VW ID.3

Volkswagen er verdens største bilprodusent. Nå har de
en ny og veldig klar målsetning: De skal også bli verdens
største produsent av elbiler. I år kommer de med to helt
nye modeller. Først ut er kompakte ID.3 som er forhåndssolgt i mange tusen eksemplarer her hjemme. Startpris
på denne er 330.000 kroner. Mot slutten av året kommer de også med SUV med firehjulsdrift: ID.4. Her skal
startprisen bli under 400.000 kroner – og dermed en ny
høyaktuell norgesbil.
Rekkevidde: 420 kilometer
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Snart selges det mest elbiler:

2020 blir det store
elbilåret – her er

10 viktige nyheter
Av Vegard Møller Johnsen og Johannes Ledal

2019 var et rekordår. Men det er i år de store bilprodusentene for
alvor melder seg på i elbilklassen.
I år kommer elbilene for første gang til å utgjøre over halvparten av alle solgte nybiler i Norge. Og her går utviklingen raskt.
Den politiske målsetningen er at det i 2025 bare skal selges
utslippsfrie biler i Norge.
Elbilene har gått sin seiersgang i Norge i flere år allerede.
Men det er først i år at utvalget virkelig kommer til å bli bra.
Verdens største bilprodusenter girer nå opp elbilsatsingen sin
kraftig. En rekke nye modeller kommer på markedet i år, samtidig som produksjonskapasiteten skal sørge for at vi slipper

ventelistene som tidligere har vært en utfordring for mange.
Vær oppmerksom på at flere av modellene kommer med ulike
batteripakker. Rekkevidden henger naturlig nok sammen med
batteristørrelsen. Vi har lagt det største batteriet til grunn i
denne oversikten, og gjengir rekkevidden som produsentene
selv har oppgitt etter såkalte WLTP-tester.
Her er noe av det mest spennende som kommer i 2020:

Volvo XC40 Recharge

Volvos elektriske satsing starter med kompaktSUVen XC40. Den deler plattform med Polestar
2 og er ventet å bli en storselger i Norge. Her
stiller Volvo med 4x4, rekkevidde på over 400
kilometer og svært mye utstyr, både på luksus og
sikkerhet. Startprisen på 490.000 kroner viser at
Volvo definerer seg som et premiummerke også
når de lager elbil. Tross relativt kompakte ytre
mål, vil dette kunne duge som familiebil for svært
mange.
Rekkevidde: 400 kilometer

Porsche Taycan

Denne bilen er allerede på plass og kommer til å
sørge for tidenes Porsche-år i Norge i 2020..
Porsche gjør ting på sin måte, og byr på kjøreegenskaper som i høyeste grad lever opp til
forventningene man har til dette merket. Rekkevidden er ikke den beste – og det lever Porsche
greit med. Her er fokus på ytelser, premiumfølelse
og kjøreglede. Taycan starter på 890.000 kroner.
Dette blir «se og bli sett»-elbilen for veldig
mange i år.
Rekkevidde: 412 kilometer
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...2020 blir det store elbilåret

BMW iX3

Tesla Model Y

Dette er en litt større bil enn dagens
bestselger Model 3 og ikke minst:
Det er en SUV. Tesla regner selv med
at etterspørselen kan bli opp mot
dobbelt så stor som for Model 3.
Med 0-100 km/t på 3,7 sekunder og
rekkevidde på opptil 540 km, fortsetter Tesla å levere, med tanke på
ytelser og rekkevidde. Bilen kan fås
med sju seter og har 4x4.
Tidligere har Tesla vært notorisk
forsinket med alle modeller de har
lansert. Slik blir det etter alt å dømme
ikke med Model Y. Her har Model 3
på mange måter gått opp løypa, og
Tesla har lært mye om hvordan man
bygger biler mest mulig effektivt det
siste året.
Rekkevidde: 505 kilometer

Peugeot e-2008

Peugeot melder seg nå for alvor i
elbilklassen, med to interessante biler
på rad. Først elektriske 208 – og deretter den litt større og mer crossoveraktige e-2008. Den sikter seg inn på
et stort segment – med litt ekstra
bakkeklaring, men ikke firehjulsdrift.
Peugeot priser ganske aggresivt,
fra 286.000 kroner. Det er nok også
nødvendig, når rekkevidden ikke er
på mer enn 320 kilometer. Der må
e-2008 se seg slått av mange konkurrenter.
Rekkevidde: 310 kilometer

Ford Mustang Mach-e

Når Ford henter frem Mustang-navnet på sin kommende
elbil, sier det mye om hvor viktig denne bilen er for dem.
Ford har til nå langt fra vært den mest aktive bilprodusenten
på el-fronten. Men nå kommer de også og Mustang Mach-e
kan bli en storselger i Norge.
Her leverer Ford klasseledende rekkevidde på inntil 600
kilometer. Rimeligste utgave starter på 412. 000 kroner, den
har rekkevidde på 450 kilometer. Toppmodellen starter på
544.000 kroner. Bilen er en SUV, bagasjerommet er på 402
liter (bak) og 100 liter (foran).
Rekkevidde: 600 kilometer
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BMWs lille elbil i3 har vært en stor
suksess i Norge i flere år. Nå får den
endelig selskap av flere modeller,
først ut er iX3.
Som navnet tilsier, dette er den
elektriske utgaven av den velkjente
SUV-en X3. I utgangspunktet en helt
perfekt bil for Norge. Men en del
interessenter ble nok skuffet da det
nylig ble kjent at bilen bare kommer
med bakhjulsdrift, ikke 4x4. Om det
bare gjelder i starten og om firehjulsdrift blir tilgjengelig etter hvert, er
ikke klart.
BMW har gått for en mindre batteripakke enn det mange av konkurrentene har. Det sparer plass og vekt.
Rekkevidde er på 440 kilometer. Pris
er ennå ikke klar.
Rekkevidde: 440 kilometer

Audi e-tron Q4

Audi har en storselger i det norske markedet med sin
e-tron. Nå kommer flere utgaver. Q4 er hakket mindre
enn e-tron, samtidig som en noe kantete karosseriform
bør sikre god innvendig plass. Akkurat som e-tron, er det
grunn til å vente versjoner med ulik rekkevidde.
Rimeligste e-tron starter nå på 500.000 kroner. Det er
grunn til å tro at Q4 kan bli noe rimeligere. I så fall bør
den virkelig kunne bite godt fra seg i det norske markedet.
Rekkevidde: 450 kilometer

– Nå blir det flere ladere,
også i bygde-Norge
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår
nye regler for prising av
strømnettet. Elbil-foreningen håper endringen vil
føre til flere hurtigladere,
også i grisgrendte strøk
hvor det ikke er lønnsomt i
dag.

Nytt prissystem gir elbil-optimisme

- Forslaget vil gjøre det mer lønnsomt
å bygge hurtigladere i hele landet. Det
er helt nødvendig, for dagens regler er
distriktsfiendtlige, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.
Nå koster det mer for nettleien på hurtigladestasjoner med ujevn bruk, typisk
i utkant-Norge, sammenlignet med
hurtigladere i sentrale strøk der laderne
brukes jevnlig. Det fører til at det bygges for få hurtigladere på bygda.
Nå håper Berge at forslaget fra NVE blir
vedtatt.
– Vi er glade for at NVE foreslår å endre
prisingen. Skal Norge nå sine klimamål
må det være like enkelt å være elbilist
på bygda som i byen. Derfor er NVEs
forslag så viktig, og det må vedtas for
å nå Stortingets mål om 100 prosent
elbiler i nybilsalget i 2025. Over 1000
hurtigladere må bygges årlig om vi skal

dekke behovet, understreker hun.
Utbygging av ladeinfrastruktur er også
blitt pekt på som et viktig tiltak av
ekspertgruppen Klimakur 2030. Det er
noe av det viktigste som må på plass
dersom Norge skal greie å kutte nok
klimagassutslipp i veitrafikken, mener
Elbilforeningen.
Norsk elbilforening har mindre tro på
NVEs forslag om at det skal bli dyrere å
lade hjemme om ettermiddagen for å få
folk til å flytte ladingen til natta, når det
er mer kapasitet i strømnettet.

elbiler, så vil hjemme-ladingen gi effekttopper som tvinger frem utbyggingen
av mye nytt strømnett. Det er dyrt.
– Debatten baserer seg feilaktig på et
premiss om at vi står i fare for å få en
hel bilpark som lader klokka 16, men i
realiteten lader allerede over halvparten
av alle elbilister om natta. Det er mer effektivt å prøve ut informasjon om smart
lading før de setter i gang omfattende
endringer av hele nettleiesystemet for
husholdningene, mener Unni Berge.
NTB / Norsk Elbilforening

Argumentet fra NVE er at med flere

Snart er én av ti personbiler på norske veier elbiler
I 2009 kom målet om at ti prosent av alle bilene i Norge skulle
være ladbare innen 2020. Uoppnåelig, mente mange. Men nå
er Norge i ferd med å innfri målet, og det utelukkende med
elbiler.
– Vi når 10-prosentsmålet med god margin. I løpet av de
neste månedene vil vi passere den magiske grensa - én av ti
personbiler på norske veier vil være rene elbiler. Det er fantastisk gøy at vi klarte det, sier Christina Bu, generalsekretær i
Norsk elbilforening.
Bu mener mange har æren for suksessen, og benytter muligheten til å skryte av norske politikere:

så ofte man når ambisiøse politiske klimamål.

I 2025 er det et nytt mål som skal nås. Et enstemmig Storting
har som ambisjon at alle nye personbiler og lette varebiler
skal være nullutslippsbiler.
- Nå er det viktig at norske politikere blir inspirert av egen
suksess og fortsetter å være modige. Elbilen er i ferd med å
bli et reelt valg for veldig mange – da er det viktig å holde
hodet kaldt og hjertet grønt. Elbilsatsingen må fortsette. Den
viktigste jobben står foran oss, avslutter Christina Bu.
NTB/ Norsk Elbilforening

– Skiftende regjeringer har holdt fast ved elbilfordelene og
vist verden at elektrifisering av bilparken er mulig. Det er ikke
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 0
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Alle nye busser solgt med alkolås
Busselskapene i store byer
som Oslo, Bergen, Trondheim
og Stavanger gikk til innkjøp
av 1755 nye busser i 2019.
Samtlige er utstyr med
alkolåser – i tråd med det nye
påbudet.

Til sammen tok norske selskaper i bruk
hele 2330 nye busser i 2019, og dermed
økte salget av busser med 127 prosent
sammenlignet med 2018, opplyser Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en
pressemelding.
Påbudet om alkolås gjelder alle nyregistrerte busser og minibusser som skal
brukes i persontransport mot vederlag.
Men ifølge OFV økes sikkerheten også i
en rekke eldre busser.
– Mange busselskap monterer alkolås
i hele flåten sin, ikke kun i de bussene
som omfattes av lovkravet, skriver OFV.

Ifølge loven skal alle busser og minibusser som brukes til offentlig persontransport, ha montert alkolås innen 2024
– ellers må de tas ut av drift.
Alkolåsen gir passasjerene en ekstra
trygghet for at sjåføren er edru, og
generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk er glad
for utviklingen:

- Kjøring i rus er en av våre største trafikksikkerhetsutfordringer, og alkolås er
en teknologi som kan være med på å redusere antallet drepte og hardt skadde
på norske veier. Det er gledelig at stadig
flere kollektivreisende kan være trygg på
at sjåføren ikke er alkoholpåvirket.
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... og skadene blir stadig dyrere å reparere.
Antallet rundkjøringer på norske veier har økt kraftig de siste tiårene. Både tradisjonelle kryss og lyskryss er blitt bygget om til rundkjøringer. Grunnen er enkel: Det har
vist seg å være den mest effektive og trafikksikre løsningen når flere veier møtes.
Av Knut Skogstad

Men på vinteren kan rundkjøringene
være en ekstra utfordring for bilistene.
Det som tilsynelatende er våt asfalt,
fryser fort på når temperaturen kryper
under null grader. Glatte veier, der snø
og is effektivt fjerner all veimarkering,
er også et dårlig utgangspunkt. I tillegg
kommer noe vi har sett mer og mer de
siste årene – nemlig at veioverflaten blir
nærmest polert foran – og i rundkjøringene.
Det kan rett og slett bli livsfarlig glatt.
Og da øker risikoen kraftig for at det
smeller.
– Det gjør det dessverre også for mange. Det er veldig fort gjort å feilberegne
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litt her, særlig når været skifter mye, fra
plussgrader til minusgrader, sier journalist og bilekspert Benny Christensen.
3.000 skader i året
Han legger til:
– Andelen bilister som kjører med piggfrie dekk har økt kraftig de siste årene.
Når en bil på piggdekk bremser hardt
på en snødekket overflate, blir underlaget "revet opp". Den effekten får vi
ikke med piggfrie dekk. Tvert imot. De
piggfrie dekkene er med på å gjøre
overflaten stadig hardere og glattere.
Og det skjer særlig foran kryss, der
mange bremser opp. Problemet her er

at mange ikke avpasser farten – og ikke
tar høyde for hvor glatt det er. Dessuten
kan rundkjøringene være lumske, på
den måten at ikke alle vet hvordan de
skal oppføre seg og kjøre i disse. Her
gjelder det å være forberedt på uventet
atferd, sier Benny.
Mange ulykker skjer typisk nok i starten
av sesongen, før bilistene har vennet
seg til at de må ta det roligere på vinterføre enn på sommeren. Men også den
andre enden av vinteren er skummel: Vi
lurer oss selv mentalt til å tro at vinteren
er over før den egentlig har sluppet taket. Da er det lett å feilberegne. Ulykker
i rundkjøringene er også godt represen-

SMARTE, MEN LUMSKE: Det blir stadig
flere rundkjøringer på norske veier. De er
smarte for mest mulig effektiv avvikling
av trafikken, men kan også være lumske.
tert i statistikkene hos forsikringsselskapene.
- Tall fra Finans Norge viser at det blir
meldt inn rundt 3.000 skader i rundkjøringer hvert år. Skadene koster i
gjennomsnitt ca. 20.000 kroner. Det er
nok likevel noen mørketall, siden noen
skader kan ha blitt «kodet» med andre
skadeårsaker enn rundkjøringer, forklarer Arne Voll, kommunikasjonssjef i
Gjensidige.
Kostbare speil
- Rundkjøringer, trafikkregler og kjøremønster er ofte noe som skaper debatt.
Alle har en eller annen mening om
dette, og mange har opplevd enten å
bulke, eller nesten holdt på å bulke, i en
rundkjøring. Mange har dessuten litt for

høy fart inn et kryss eller en rundkjøring,
og når det i tillegg er blitt speilblankt,
sklir de inn i biler som har stoppet. I
noen tilfeller kan farten være så stor at
de heller ikke har kontroll rundt svingen
på det glatte føret og det sier pang,
forteller Voll.
I tillegg til å passe på hastigheten, har
han to tydelige råd til bilistene:
- Først og fremst, invester for din egen
og andres sikkerhet: Sørg for å ha gode
vinterdekk. Og så må du bremse ned i
god tid og sørge for lav fart inn i rundkjøringen. Da blir det lettere å korrigere
om en annen ligger feil, sier Voll.
Når det gjelder prisen på skadereparasjoner, har disse økt kraftig de siste årene. Forklaringen henger nøye sammen

med at nyere biler har fått mengder
av kostbart utstyr. Sensorer, radarer og
kameraer er til stor hjelp for sjåførene,
men dingsene sitter ofte utsatt plassert.
Det skal ikke store smellen til før det blir
skader og behov for svært dyre deler.
Tidligere kunne det koste noen hundrelapper å skifte et ødelagt speil. I dag
har speilet gjerne innebygde sensorer,
varsling for blindsone og varmetråder. I
de mest ekstreme tilfellene kan et nytt
speil koste mellom 20.000 og 30.000
kroner. Så skal utstyret kalibreres og
speilet lakkeres i bilens farge. Da flyr
tusenlappene raskt.

BILTEST

Helt ny kompakt
SUV med høy
smilefaktor!
Siste nytt fra Skoda er crossoveren Kamiq. Navnet
er hentet fra Grønland, og betyr ifølge inuittene
«noe som passer perfekt». Vi tror denne modellen
vil gjøre nettopp det for veldig mange – altså
passe perfekt.
Av Tommy Hermanrud

Kamiq skal erstatte den populære Yeti,
og er dermed litt mindre enn Karoq.
Den utgående Yeti var firkantet og høy,
som de gamle terrengbilene, mens nye
Kamiq er lavere med et linjelekkert coupé-aktig karosseri. Særlig fronten med
den brede grillen og de todelte lyktene,
ser bra ut. Hovedlyktene er delt horisontalt, der den øverste smale lysstripen
brukes som kjørelys mens LED hovedlyset er plassert under stripen. Den økte
bakkeklaringen og store hjul, gir bilen et
kraftfullt og dynamisk uttrykk. Man kan
få Kamiq med 18-toms felger, og med
skliplater foran og bak. Med sideskjørt
er denne bilen virkelig fin å se på.
God plass
Den høye bakkeklaringen gjør bilen lett
å gå inn og ut av. Fra førersetet har du
god oversikt, og instrumenteringen er
lettlest og lett forståelig. Vi finner blant
annet et digitalt instrumentpanel som
gir en oversikt over bilens kjørecomputerfunksjoner i kombinasjon med for
eksempel navigasjon.
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Setene i skinn/alcantara er komfortable
med god sittepute og sidestøtte. Min
testbil hadde elektrisk justering på førersetet, manuell på passasjersetet. Baksetene har varme og to USB-C porter for
lading av ipad eller mobiltelefon.
Materialvalgene er gode, og øverste del
av dashbordet er polstret mens det er
hardplast på undersiden. Likevel er interiøret tiltalende, og jeg trives med den
hvite ambient belysningen. Bagasjerommet rommer i utgangspunktet 400 liter,
men med bakseteryggen nedfelt øker
volumet til 1395 liter. Velger du nedfellbar passasjerseterygg som ekstrautstyr,
kan du frakte gjenstander som har en
lengde på inntil 2,4 meter.
1,0 liters bensinmotor på 115 hk
Min testbil hadde sjutrinns DSG-automatgirkasse og en tre-sylindret 1-liters
bensinmotor på 115 hk (samme som
på VW T-Cross). Modellen leveres også
med en 90 hk-motor med sekstrinns manuell girkasse for den som ønsker det,
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samt en sprek 150 hk bensinmotor.
Kamiq er naturlig nok ingen racerbil,
men trekkraften er god. 0-100 km/t går
unna på 10 sekunder med en toppfart
på 193 km/t. Bensinforbruket er oppgitt til 0,60 l pr. mil ved blandet kjøring.
Bilen har forhjulstrekk, og støynivået er
lavt i kombinasjon med DSG-automatkassen. Veldig bra!
Bilen føles lettkjørt og solid. Varme i rattet er også et stort pluss nå om vinteren,
og infotainmentskjermen på 9,2 tommer
er lett å forstå og navigere seg gjennom. I midtkonsollen finner vi en knapp
for aktivering av fire kjøremoduser; Øko,
Normal, Sport og Individuell modus.
Sikkerhet og finurlig utstyr
For den som er opptatt av lyd, kan jeg
fortelle at det i Skoda Kamiq sitter et
stereoanlegg på totalt 405W med 10
høyttalere som inkluderer en senterhøyttaler i dashbordet og en subwoofer i
bagasjerommet. Her er det bare å sette
på favorittmusikken!

BILTEST

Nye Skoda Kamiq:

De aller fleste nye biler i dag leveres
med sikkerhetssystemer som vi tidligere
bare fant på dyre luksusbiler. Her er noe
av det du finner på Skoda Kamiq:
Aller først vil jeg nevne at Front Assist
med nødbrems og fotgjengerbeskyttelse, samt Lane Assist som hjelper
føreren til å lese veimerking og holde
bilen innenfor kjørefeltet, kommer som
standardutstyr. Bilen er også utstyrt med
tilsammen ni kollisjonsputer.
Adaptiv fartsholder justerer farten etter
foranliggende kjøretøy opptil 210 km/t,
mens tretthetsvarsleren Driver Alert
oppdager om føreren blir uoppmerksom. Begge kan tas med som ekstrautstyr.
Med Rear Traffic Alert blir føreren varslet
om objekter i bevegelse bak bilen når
den rygger, og Park Assist med ryggekamera hjelper deg med rygging inn og ut
av parkeringsplasser, både parkeringslommer og parallell parkering. I testene
utført av EuroNCAP, får bilen fem stjer-

ner for sikkerheten.
Det som imidlertid fanget min oppmerksomhet, og som er både geniale og
smarte løsninger, er paraply i førerdøren
(samme løsning som Rolls-Royce), LED
lommelykt i bagasjerommet og søppelkasse i dørlommen. Men det beste
av alt er en smart dørbeskyttelse som
aktiveres automatisk når døren åpnes.
Beskyttelsen er ment å hindre skader på
egen og andres biler idet døren åpnes,
en perfekt løsning for bileiere som har
opplevd kostbare riper og bulker med
ivrige småbarn på vei inn og ut av bilen.
Dørbeskyttelsen smyger seg rundt
dørkanten og felles inn igjen når døren
lukkes. Noe slikt har jeg aldri sett før, og
jeg mener det er en helt genial oppfinnelse!

den rimeligste varianten, utstyrsnivå
«Ambition».
Min kone falt pladask for bilen etter en
lengre prøvetur, og jeg håper det er
politisk korrekt å si at den har en del
kvaliteter som helt sikkert vil appellere
til kvinner.
Med Kamiq har Skoda nå hele rekken av
SUV-varianter å velge mellom. Fra den
store Kodiaq, via mellomste Karoq og til
minstemann, helt nye Kamiq.

Mye bil for pengene
Skoda Kamiq er gunstig priset. Min
testbil med utstyrsnivået «Style»
koster 389.900 kroner. Modellen
starter imidlertid på 297.700 kroner for
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 0
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Fant feil på nær halvparten av vogntogene
I forrige utgave av Motorføreren skrev
vi om Vegvesenets økte innsats for å
stanse vogntog med elendige dekk.
Men det er ikke bare dekkene som
kontrolleres på norske veier. Hele 77.000
tungbiler ble kontrollert i løpet av 2019,
og opptellingen er ikke bare oppløftende.
Nær halvparten av de kontrollerte
kjøretøyene, nærmere bestemt 34.605
kjøretøy, havnet i statistikken med feil
eller mangler.
- Disse resultatene viser at jobben våre
kontrollører gjør ute langs vegen er et
svært viktig bidrag til alles trafikksikkerhet. Ved å luke ut de kjøretøyene og
førerne som ikke har ting i orden, gjør
vi samtidig forholdene bedre for alle de
yrkessjåførene som følger regelverket,
sier lederen for utekontroll i Statens
vegvesen, Kjetil Wigdel.
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 22 53 - www.ostfoldtrafikkskole.no

27% av alle kontrollerte fikk kjøreforbud fram til feil eller mangler var rettet
opp. Noen ble stående lenge på en av
landets kontrollplasser.
- De som får kjøreforbud for å ha hyller
og juggel i frontruta som hindrer sikten
til sjåføren, kan rette opp dette forholdsvis raskt. Det er verre med de som har
alvorlige tekniske feil eller som må bytte
flere dekk før de får kjøre videre. Det er
flere tilfeller av at tungbiler må berges
til verksted og repareres der før de får
slippe ut i trafikken igjen, sier Wigdel.
Kontrollørene fra Statens vegvesen
sjekker også at tungbilførerne følger
regelverket for kjøre- og hviletid.
- Vi kontrollerte kjøre- og hviletiden til
over 13.000 førere langs vegen i fjor.
41% hadde mangler som var så store at
de ble påpekt. 913 førere hadde brudd
som gjorde at de fikk kjøreforbud og

ble pålagt hvil på stedet. 1.236 sjåfører
hadde overtrådt reglene så grovt at de
ble anmeldt, sier Wigdel.
I tillegg til de 77.734 fullverdige tungbilkontrollene, ble det registrert over
81.000 forenklede kontroller i løpet av
fjoråret.
- En forenklet kontroll betyr at bilene blir
sjekket for overlast, vinterutrustning og
at kontrollørene foretar en visuell sjekk
av kjøretøyet. De lytter og lukter også
for å avdekke eventuelle feil ved motor
og bremser. I en fullverdig tungbilkontroll går man grundigere til verks. Da
blir også førerens dokumenter sjekket,
lastsikring blir kontrollert og det foretas
en noe mer inngående teknisk kontroll,
for eksempel bremseprøve, forklarer
Wigdel.
KILDE: STATENS VEGVESEN

Storgata 2, 1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 22 53 - www.ostfoldtrafikkskole.no

Funnemark AS avd. Hokksund

Sundmoen Næringsområde, 3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80 - www.funnemark.no

Wist Last & Buss AS
Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00
www.asbjorn-ness.no

Funnemark AS avd. Hokksund

Sundmoen Næringsområde, 3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80 - www.funnemark.no

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Wist Last & Buss AS

Nulltoleranse alkohol langs

Åmli
kommune
amli.kommune.no

Halden
Åmli
kommune

halden.kommune.no
amli.kommune.no

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
veiene
Tlf. 33 15 65 00
www.asbjorn-ness.no

Vestnes
Søndre Land
kommune
kommune
Nulltoleranse
alkohol langs veiene

vestnes.kommune.no

sondre-land.kommune.no

Vestnes
kommune

Søndre Land
kommune

vestnes.kommune.no
sarpsborg.kommune.no

Halden
kommune
halden.kommune.no
stange.kommune.no
sarpsborg.kommune.no

nordrefollo.kommune.no

sel.kommune.no

kongsberg.kommune.no
sondre-land.kommune.no
nordrefollo.kommune.no

sel.kommune.no

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

bykle.kommune.no

bykle.kommune.no

vindafjord.kommune.no
kongsberg.kommune.no
hyllestad.kommune.no

rost.kommune.no

vindafjord.kommune.no

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40 - www.skadeoglakk.no

Tlf. 56 33 62 40

Faks 56 33 53 19

Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03 - www.logistikkfag.no

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice
1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Selåsveien 9, 4818 FÆRVIK
Tlf. 37 03 20 21

Tlf. 03 536
E-mail callsenteret:
post@grenlandtaxi.no
Bestill taxi på internett
www.03536.no
eller vår hjemmeside
www.grenlandtaxi.no

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

Ryensvingen 15
0680 OSLO
Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Verkstedveien 52 - 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

Borgeskogen 45, 3160 STOKKE - Tlf. 33 36 06 80

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Transportsentralen Finnsnes AS

www.tratec.no

Botnhågveien 22, 9308 FINNSNES
Tlf. 952 40 866

autostrada.com
Tlf. 35 58 70 70

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30
www.ntm.no

TOTALLEVERANDØR AV MARINAANLEGG
Våre produkter har høy kvalitet og lang levetid

www.vikorsta.no
Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane.
Alkoholfritt. Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål i området, som
Vestkapp, Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no
Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

Maria Restor FX Drammen
Ingvald Ludvigsens gate 21
3027 DRAMMEN
Tlf. 967 56 951

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

BILTEST

Ta vel imot
Kongen av vinterføre!
Audi har hatt suksess med sine Allroad-modeller av A4 og
A6: Stasjonsvogner med høyere bakkeklaring og et røffere
utseende. Suverent for den som ikke ønsker seg en høy SUV.
Av Tommy Hermanrud

Ved siden av en utvendig og innvendig
ansiktsløfting har denne modellen fått
et understell med demperregulering og
offroad kjøremodus. Nordmenn er som
kjent glad i biler med høyere bakkeklaring, og Audi med sine Quattro-firehjulstrekk og Allroad design, er populære
biler i segmentet.
Sammenlignet med Audi A4 Avant er
bakkeklaringen økt med 3,4 centimeter.
Eller mer korrekt; kjørehøyden er økt
med 2,3 centimeter fra bilens hjuloppheng mens den siste ekstrahøyden
på 1,1 centimeter stammer fra større
hjuldimensjon.
Bilen er 4,75 meter lang, 1,84 meter
bred og 1,49 meter høy. Akselavstanden
utgjør 2,8 meter. Dette gjør A4 Allroad
Quattro til en stor stasjonsvogn. Bagasjerommet rommer 495 liter, og kan
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økes til 1495 liter dersom bakseteryggene legges ned.
Flott interiør
Interiøret og de horisontale linjene kjenner vi igjen fra nye Audi Q7, og også
det nye MMI-operativsystemet (Machine
Man Interface) er hentet fra storebror
Q7.
Både fra betjeningselementet i midtkonsollen og fra multifunksjonsrattet kan du
betjene de ulike menyene for kommunikasjons- og underholdningssystemene. I
likhet med Audi TT kan også A4 Allroad
Quattro leveres med såkalt Virtual Cockpit, som er et heldigitalt instrumentpanel med ulike visningsmodus. Med
smarttelefonen kan du laste ned apper
for Google Android Auto eller Apple
Car Play, samt nye online-tjenester fra
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Audi Connect. Det er nesten ikke måte
på hva teknologien gjør med bilkjøringen om dagen.
Bilen kommer blant annet med en rekke
førerassistentsystemer som parkeringsassistent, 360-graders kamera inkludert
ryggekamera, aktiv fil-assist og kamerabasert trafikkskiltvisning.
En annen nyhet er adaptiv cruisekontroll
med egen assistent for køkjøring. I hastigheter opp mot 65 km/t vil systemet
i bilen selv sørge for styringen så lenge
veimerking og trafikken tillater det.
Ellers i det lekre interiøret finner vi
Head-up-display, 7 toms MMI-skjerm,
DAB+ og Bang & Olufsen lydsystem
med 3D lyd og 19 høyttalere via en
16-kanals forsterker på 755watt.
Sportsseter med sidestøtte og lårstøtte

BILTEST

Audi A4 Allroad 40 TDI Quattro

(pluss i margen for det) gjør at du sitter
godt med god oversikt. Plassen i baksetet er også god for voksne.
Allroad-logoen markerer pondus
Utvendig fremstår modellen bred og
kraftfull. De horisontale linjene og
hjulhusene i kontrastlakk viser omverdenen at dette ikke er en vanlig A4. Den
markante grillen med lameller i krom og
støtfangere i offroad-utførelsen foran og
bak, gir bilen et gjennomført utseende
som en røffere stasjonsvogn.
Xenon plus med LED-kjørelys er standard, men du kan også få med LED
Matrix-hovedlys, slik min testbil hadde.
Disse gir et krystallaktig lys som lyser
opp veibanen jevnt og godt.
Testbilen var lakkert i den fine fargen
Florettsølv, og utstyrt med en 2,0-liters

TDI-dieselmotor på 190 hestekrefter
med S tronic automatgir. Audi A4 er
ikke EuroNCAP-testet siden 2009 (maks
antall stjerner), men praktisk talt alle nye
Audi-modeller har oppnådd full testscore de siste ti årene.
Bilen koster i utgangspunktet 592.900
kroner, og så kan du bare plusse på
for ekstrautstyret du måtte ønske deg.
Testbilen var levert med ekstrautstyr
for 245.000, og kommer dermed på
875.000 kroner.

og jeg kjørte på både slapseføre og
skikkelig vintervei. På slike turer er det
umulig ikke å bli imponert over kjøreegenskapene. Den har et tilnærmet
perfekt firehjulstrekksystem som gjør at
du føler deg trygg under utfordrende
kjøreforhold på snø og is.
Når den i tillegg er kompakt og stillegående, blir kjørekomforten og opplevelsen meget god.

Audi A4 Allroad 45 TFSI tilbys med en
bensinmotor på 245 hk, samt Allroad 40
TDI, en dieselmotor på 190 hk. For den
som ønsker seg stasjonsvogn med høyere bakkeklaring, er denne modellen et
godt alternativ til SUV.
Bilen ble testet under skikkelig snøvær,
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 0
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Velkommen til landsmøte

MA - Rusfri Trafikk ønsker velkommen til landsmøte 2020 i vakre Sandefjord. Foto: Adobe stock

Det er landsmøteår, og 12. – 13. juni samles vi i Sandefjord med MA –
Rusfri Trafikk Vestfold som vertskap. Sett av datoene allerede nå!
Av Geir Øynes

Landsmøtet er organisasjonens store
formelle og sosiale sammenkomst. Her
møtes tillitsvalgte, andre delegater og
ledsagere fra MAs lokalavdelinger fra
hele landet. Landsmøtet er en viktig
samlingsplass for organisasjonen, hvor
det sosiale også har spilt en viktig rolle
gjennom MAs 92-årige historie. Og
landsmøtet er selvsagt også åpent for
alle MA-medlemmer som måtte ønske å
være med.
Vakre Vestfold
Sandefjord ligger sentralt i Vestfold, og
er en populær ferieby med rike sjøfartsog hvalfangsttradisjoner. Vi finner også
viktige spor fra vikingtiden med kongegraven Gokstadhaugen i Sandefjord og
handelsplassen Kaupang/Skiringssal i
Tjølling.
Til Sandefjord kommer man med bil,
tog, fly eller båt. Kommer du med bobil,
er det kommunal bobilparkering like ved
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hotellet. Dette er betalte plasser.
Sandefjord jernbanestasjon ligger rundt
ti minutters gange fra hotellet.
Sandefjord lufthavn, Torp, har direkteforbindelser til Bergen, Stavanger og
Trondheim med Widerøe. Her lønner
det seg nok å være ute i svært god tid
for å sikre seg rimeligst mulig billetter.
Fra flyplassen til hotellet tar det drøyt
ti minutter med taxi. Det er dessuten
fergeforbindelse fra Strømstad, dersom
noen fra østsiden av Oslofjorden ønsker
å benytte en 2,5 timers sjøreise til Sandefjord.
På Torp er det eneste flygende DC3
«Dakota»-flyet i Norge stasjonert. Det
flyr rundturer over Vestfold hver onsdag,
og dersom man ønsker å være med på
en slik tur møter man bare opp ved den
gamle terminalen på Torp fra klokken
16:30 og utover kvelden, så lenge det er
noen som vil fly. Medlemskap er inklu-

dert i prisen for første tur, og det koster
kr. 700,- for voksne. Dersom noen av
landsmøtedeltagerne ønsker en slik tur
må en ekstra natt på hotellet bookes.
Variert program
Siden landsmøtet begynner tidlig fredag
12. juni regner vi med at mange ankommer allerede torsdag. Da vil det være
mottagelse ved det gamle kurbadet i
Sandefjord med omvisning og forklaring
av gamle behandlingsmetoder, musikalsk underholdning og servering av
varm mat. På grunn av matserveringen
trenger vi en påmelding til arrangementet.
Ut over det formelle møteprogrammet
vil det bli en utflukt fredag etter lunsj for
ikke-delegater / ledsagere. Turen går til
Sveinung Danielsen, han er lin-entusiast
og opptatt av gamle husmannstradisjoner. Han tar oss med på en kulturell
vandring gjennom urtehagen sin, maling

et 2020 i Sandefjord 12. og 13. juni

Hvalfangstmonumentet i Indre havn.
Foto: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Scandic Park Hotel. Foto: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Havneområdet rundt Sandefjord byr på
et yrende båtliv.
Foto: Adobe stock

Southern Actor, gammel restaurert hvalbåt som fungerer som museum og er underlagt Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Foto: Geir Øynes
av eget mjøl på vanndreven kvern,
lindyrking fra strå til tråd, tjæreutvinning
og baking av grislet brød. Her er det
bare å melde seg på!
Etter forhandlingene og det formelle på
fredag, er det som vanlig festmiddag
med underholdning om kvelden.
Scandic Park Sandefjord
Scandic Park Sandefjord er valgt som
landsmøtehotell. Hotellet er et velkjent
landemerke i byen, idyllisk beliggende
ved småbåthavnen i Sandefjord. Det
ligger bare 100 meter fra sjøen. Bare
100 meter i motsatt retning finner du
sentrum med butikker, kafeer og restauranter.
I den innholdsrike badeavdelingen
er det oppvarmet basseng, badstuer,
trimrom, bar og Park SPA. Her tilbys
alt innen velvære for kropp og sjel i et
avslappet miljø.

Påmelding og registrering
Forhandlingene starter fredag 12. juni
klokken 10:00. Registreringen starter
fredag morgen klokken 08:30. Det gjelder også for de som ankommer torsdag.
Vi oppfordrer til å være ute i god tid
med påmelding! Påmeldingsfristen er 4.
mai.
Påmeldingen skjer til MA sentralt. Fyll ut
påmeldingsskjemaet (se neste side), og
send i post eller på e-post til ma@marusfritrafikk.no. Du kan også ringe direkte
til Mona på telefon 22 47 42 06.
Sentraladministrasjonen og ildsjelene i
MA – Rusfri Trafikk Vestfold gleder seg
til å kunne ønske deg varmt velkommen
til Sandefjord i juni!
Panoramautsikt over idylliske gamlebyen
i Sandefjord.
Foto: Adobe stock
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Påmelding til landsmøte i MA - Rusfri Trafikk,
Scandic Park Hotell, Sandefjord 12. - 13. juni 2020
Navn ______________________________ og ___________________________________________________
Adresse__________________________________ Postadresse ____________________________________
Telefon________________ Mobil _________________ Epost ______________________________________
Delegaten/-e skal representere _________________________________________ avd på forhandlingene
Dobbeltrom
(pris pr pers)

Enkeltrom
(pris pr pers)

Sum

Hotellpakke torsdag - lørdag

2890

3740

____________

Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne
Hotellpakke fredag - lørdag
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

2260

2680

____________

Hotellpakke torsdag - lørdag
Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

2190

3040

____________

Hotellpakke fredag - lørdag
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

1560

1980

____________

Hotellpakker

Måltider for ikke-boende gjester
Pris dagpakke inkl lunsj og pauseservering kr 560

_____ pers fred

_____ pers lørd

____________

Lunsj, kr 365

______ dager

______ pers

____________

Landsmøtefest fredag (kr 700 pr person)

______ personer

____________

Andre kostnader
Tur ikke-delegater (fredag etter lunsj), kr 100,- pr person

______ personer

____________

Guidet tur hos Sveinung Danielsen; urtehagevandring, lindyrking, baking og gamle husmannstradisjoner

Deltakeravgift til forhandlingene (delegater) kr 350

____________

Å betale

____________

Opplysninger til hotellet
Handicaprom:
Vennligst opplys om spesielle behov som allergier, rullestolbruker m.m

For mer info om landsmøtet
Henvendelser vedr landsmøtet: mona.kristengard@marusfritrafikk.no

Påmeldingsskjema sendes til:
MA - Rusfri Trafikk, Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo. Eller til mailadressen under.
Påmeldingsfrist 4. mai 2020
Henvendelser vedr Landsmøtet: ma@marusfritrafikk.no
Faktura sendes fortløpende ved påmelding.
På turen for ikke-delegater tas det forbehold om nok påmeldte.

Valgnemnda ønsker forslag til kandidater

Til medlemmene i MA -

Rusfri Trafikk		

Landsmøtet 2020 - forsla
g til kandidater til sentra
lstyre og nemder, utvalg
skal velges på landsmø
og komiteer som
tet . Svarfrist: 1. mars.
MAs landsmøte 12.-13.
juni i Sandefjord skal vel
ge tillitsvalgte til sentralsty
nemder og utvalg.
ret og noen komiteer,
For å få et best mulig for
slag til sammensetning
av det nye sentralstyret
forslag på kandidater. Ne
er Valgnemnda avhengig
mnda ber derfor medlemm
av
ene om å finne fram til akt
sende inn forslag på de
uelle kandidater, og å
som kan tenke seg å ta
på seg slike tillitsverv som
tet, først og fremst til sen
skal velges på landsmøtralstyret! De som blir for
eslått, må være spurt!
Vi ber om forslag på kan
didater til disse vervene:
Sentralstyret:
Leder for sentralstyret
2 styremedlemmer (3 sty
remedlemmer er ikke på
valg)
3 varamedlemmer
Kontrollkomiteen:		
Vedtektsnemnd:		
Gullmedaljenemnd:
2 medlemmer		
leder			
led
er
(leder, ett varamedlem
2 medlemmer		
2
medlemmer
er ikke på valg		
2 varamedlemmer
2 varamedlemmer
Oppgaver og funksjon for
sentralstyret , kontrollko
miteen og nemndene går
og retningslinjer. Hvem
fram av MAs vedtekter
som har de forskjellige ver
vene i dag finner dere i
2018 i Trysil. Disse finner
Protokollen fra landsmøte
du på MAs hjemmeside,
t
siden for Landsmøtet 202
0.
Forslag på kandidater og
hvilke verv de forslås til
må være sendt til valgne
post:
mnda før 1.mars på ema@marusfritrafikk.no
eller
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo
Spørsmål i denne samme
nheng kan rettes til valgne
mndas medlemmer.:
Odd-Harald Bjørnøy
Svein Helge Hovstad
Geir Ståle Vatnamo
Tlf. 41916084
tlf. 99103393
tlf. 93412510
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Vi minner om at din faktura for
medlemskap i MA – Rusfri Trafikk
sendes digitalt. Når du har betalt vil
du motta ditt medlemskort for 2020 i
samme kanal som du mottok fakturaen.
Ta kontakt med oss om du har spørsmål
knyttet til ditt medlemskap.

Ditt medlemskap i 2020

Se medlemsfordelene i MA - Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste

MA Veihjelp. Ring 800 30 008

AutoMester – Verkstedstjenester

10 % rabatt på arbeid ved reparasjoner, 10 % på periodisk kjørekontroll. Les mer på vår hjemmeside.

Kino – Norgesbilletten

Pris pr. billett, kr. 85,-

Thon Hotels

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

Skandia Energi

Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester

Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Teststasjoner

Se oversikt på våre hjemmesider

Internasjonalt førerkort

Pris: medlemmer kr. 75,- / ikke medlem kr. 200,-

MA Campingklubb

Les mer på vår hjemmeside

Briller – Synsprøve

Rabatt på synsprøve og innfatning hos Brilleland og Interoptik. Les
mer på vår hjemmeside

Avis – Bilutleie

15 % rabatt ved leie av bil i Norge, 5 – 10 % i resten av Europa. Les
mer på vår hjemmeside

Wright Trafikkskole

Rabatt på kjøretimer – for deg eller noen du vil gi det til

Klagenemda for bilsaker

Les på www.marusfritrafikk.no

*Les mer om dine medlemsfordeler på www.marusfritrafikk.no/medlem/medlemsfordeler-i-ma-og-ma-ungdom
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MA-MEDLEMSKAP

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

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

Kryss av for medlemskategori:
910,- Premium med veihjelp

Gate/vei:

620,- Premium uten veihjelp

Postnr.:			Poststed:

E-post:

415,- Honnør uten veihjelp
290,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

Fødselsdato:		
Telefon: 		

705,- Honnør med veihjelp

250,- Støttemedlem
Mobil:

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Sted / dato			

Underskrift

Alle medlemmer mottar medlemsbladet «Motorføreren» og har tilgang til våre medlemsfordeler. NB!
Støttemedlem mottar medlemsblad, men har ikke tilgang til medlemsfordelene.

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

MA-MEDLEMSKAP

Informasjon om kontingentkravet for medlemmer i 2020
Kjære MA-medlemmer!

Det nye, digitale medlemssystemet vi tok i bruk i fjor er godt
tilpasset dagens kommunikasjonskanaler og måter å samhandle med medlemmer og kunder på. Med dette systemet
sparer vi også store portokostnader som vi tidligere hadde på
for eksempel utsendelse av kontingentkrav.
Dessverre har det vært noen «barnesykdommer» i tilpasningen. Det er ikke unormalt, men har medført noen kalamiteter
både for dere og for oss i administrasjonen. Blant annet var
kontingentkravet for 2020 for dårlig merket, og mange medlemmer har ikke oppfattet at det var en faktura. Derfor har vi
måttet sende purringer. Det beklager vi sterkt!

Dersom det skulle være slik at du ikke har mottatt faktura
eller purring på kontingenten, ber vi deg om å kontakte oss
snarest! Det gjelder også om du har betalt og ikke har mottatt
medlemskortet.
Samtidig vil jeg oppfordre deg til å opprette Avtalegiro hvis
du ikke allerede har det.
Med vennlig hilsen
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

Viktig info om Gjensidige

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

Samarbeidsavtalen mellom MA - Rusfri
Trafikk og Gjensidige Forsikring opphørte 1. januar 2020.
Du beholder dine MA-betingelser til
og med neste hovedforfall. Deretter
vil du fortsatt få attraktive betingelser
i Gjensidige, og du får nærmere informasjon fra Gjensidige i forbindelse
med hovedforfall.
Har du spørsmål rundt dette er det
bare å ta kontakt med Gjensidige på
915 03 100.

Takk for støtten!

Skattefrie gaver

Forutsetningen er at gave
beløpet må være på minst
500 kroner for at giver kan
få skattefradrag. Husk at den
øvre grensen for gaver med
skattefradrag er hevet til
50.000 kr i året.

Kjøp MA-kalenderen 2020
og lodd i MAs landslotteri!
Bestillingen kan gjøres til MA – Rusfri Trafikk på telefon 22 47 42 00 eller epost til
ma@marusfritrafikk.no.
MA-kalenderen for 2020 er nå til salgs for kr 448,- fritt tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 100.000 kroner. I tillegg er det mange andre
flotte gevinster deriblant flere pengegevinster.

For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå til MAs prosjekter og satsing på
trafikksikkerhetsarbeid. For at g
 iveren
skal kunne trekke fra på skatten, må
MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er
en person, eller giverens organisasjons
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til:
Ole E. Veimodet
tlf 22 47 42 02
ma@marusfritrafikk.no.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs prosjektarbeid for en rusfri trafikk og
trafikksikkerhet generelt.
Pris pr. lodd i MAs landslotteri er kr 40,-.
Takk for støtten!
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Vi oppfordrer våre medlemmer til å
betale kontingenten med Avtalegiro!

MA-MEDLEMSKAP

Årsmøter i MA - Rusfri Trafikk
Avdeling

Dato

Tid Sted

Aust-Agder

12.mar

18.30 Grimstad vertshus

Haugaland

11.mar

18.30 Stemnestaden, Grinde

Hordaland

14.mar

12.00 Ljoshall, Ekrevn 43

Innherred og Namdal

24.mar

14.00 Steinkjer bibiotek

Nordfjord

21.feb

18.00 Betania, Stryn

Nordmøre og Romsdal

12.mar

17.30 Fabrikkvn 13 i Molde

Nordre Sunnmøre

06.mar

18.00 Glomset bedehus, Skodje

Oppland

28.feb

18.00 Vertshuset E6 på Biri

Skiensfjord

10.mar

18.00 Løbergvn 45

Sogn og Fjordane

22.feb

13.00 Skei misjonshus

Sør Rogaland avd

17.mar

18.30 Klebehuset, Kleppe

Trondheim og omegn

17.mar

18.00 Lialøkken grendehus

Vanylven

05.mar

19.00 Fredtun, Syvde

Vestfold

24.feb

18.00 Holms motell

Flere lokallag har allerede gjennomført årsmøtene for 2020 idet Motorføreren
distribueres til medlemmene.
Disse er: Indre Østfold, Stjørdal, Trysil og Ytre Østfold.

Ung i Trafikken snakket med russen om rus i russetida

RUSSEPRESIDENTER: Vegard Steen fra Askim vgs, Cecilie Steen Sundby fra
Askim vgs. og Lina Undeland fra Mysen vgs. oppfordrer medrussen til å bruke
taxi.

INFORMERTE: Prosjektleder Liv Marie
Bendheim informerer om farene ved
ruskjøring.

– Sjokkert over hvor mang
Av Henrik Pettersen Sunde

Russetiden 2020 nærmer seg, og i
Indre Østfold er de svært opptatt av at
russen skal ferdes trygt når vi kommer til
mai. Ung i Trafikken tok turen til Askim
videregående skole.
Prosjekt- og kampanjeansvarlig, Liv Marie Bendheim, informerte russen om en rekke viktige tema. Blant annet snakket
Liv Marie om «lykkepromille» og konsekvensene av ruskjøring.
Hun la også frem informasjon og statistikk om fyllekjøring på
norske veier.
Hver eneste dag blir det foretatt kjøreturer med ulovlig rus
på norske veier. Det gjelder både alkohol, narkotika og rus fra
medikamenter. 14 000 turer skjer med ulovlig alkoholpromille,
og det er disse turene som ofte skaper de alvorlige ulykkene. Ungdom er dessverre overrepresentert i de alvorligste
ulykkene. Sammen med høy fart, regnes rus for å være den
enkeltfaktoren som øker risikoen for trafikkulykker mest.

trodde ikke sine egne øyne da de fikk se tallene for ruskjøring,
og de var spesielt overrasket over at ungdommen er verst.
– Tallene virket helt urealistiske, jeg hadde aldri trodd det var
så mange som kjørte i ruspåvirket tilstand, sier en bekymret
Vestby.
– Selv om jeg kjenner noen som har kjørt i fylla, kjenner jeg
meg heldigvis ikke igjen i tallene. Jeg håper og tror det er
lite fyllekjøring blant folk her i Indre Østfold, legger Kolokotronis til.
Solin Nerwai (18) og Hanne Krossby fra Mysen ble også paff
av tallene.
– Det er ganske høye tall, og vi ble direkte sjokkert da vi hørte
hvor mange som faktisk kjører ruset, sier Nerwai og Krossby.

Sjokkerte elever

Norsk trafikksikkerhet er best i verden, likevel har hele 50
personer i aldersgruppen 16 – 24 mistet livet på norske veier
de siste tre årene. I 2017 omkom 13 personer, 2018 ble 17
personer drept og i fjor var det ytterligere to personer som
mistet livet, noe som utgjør 19 drepte i 2019. Det bekymrer
jentene.

Ludvig Vestby (18) og Nicholas Kolokotronis (18) fra Mysen

– Bekymringsverdig, sier Krossby, og legger til. – Mange
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UTDANNINGSLEDER: Else Haug ved
Askim vgs.

RUSS 2020: Nicholas Kolokotronis (til venstre) og Ludvig
Vestby var sjokkerte over ruskjøringstall.

VENT LENGE NOK: – Vent i minst
12 timer, oppfordrer Solin Nerwai og
Hanne Krossby.

ge unge som kjører i fylla
kjører for fort og tror de har kontroll. Det er trist at man ikke
lærer av andres feil.
Ung i Trafikken snakket også om «dagen derpå»-promille.
Krossby og Nerwai tror ungdommen er fornuftig, og tenker
seg godt om før de kjører etter en «fyllekule».
– Et minimum må være 12 timer etter siste alkoholinntak. Vi
tror de aller fleste på vår alder er fornuftige når det gjelder
kjøring dagen derpå. Holdningene er stort sett gode, sier
jentene.
– Ta heller taxi
Vegard Steen (18), Cecilie Steen Sundby (18) og Lina
Ondeland (18) er russepresidenter på henholdsvis Askim
videregående skole og Mysen videregående skole. De synes
også ulykkestallene er skremmende.
– Tallene er altfor høye. Alle vet at man ikke skal kjøre i fylla,
likevel er det mange som gjør det. Sjokkerende og overraskende, sier russepresident fra Askim, Vegard Steen.
De kvinnelige russepresidentene, Sundby og Ondeland, støtter Steen, og oppfordrer heller russen til å ta taxi.

– Selv om det koster litt, er det mye bedre å ta taxi. Du kan
også ringe en venn, så kan han eller hun kjøre deg trygt hjem.
På den måten utsetter du ingen for fare, sier jentene.
Russepresidentene kommenterer også «dagen derpåpromillen».
-Terskelen er nok dessverre noe lavere for å kjøre på morgenen etter fylla. Det er viktig å tenke på at hver enkelt person
tåler ulik mengde alkohol, og vi må derfor ta ansvar når det
gjelder dagen derpå-promille. Noen er kanskje kjørbare etter
12 timer, mens andre må vente 15 timer. Faren er ofte at man
føler seg edru, selv om man ikke er det, sier presidentene
avslutningsvis.
Fornøyd utdanningsleder
Utdanningsleder ved Askim videregående skole, Else Haug,
er fornøyd med innsatsen til skolen. De har fokus på å ivareta
trafikksikkerheten blant sine elever.
- Vi har blant annet trafikkurs for elever i 2. klasse, samt fokus
på å forebygge ruskjøring i form av foredrag. Det er spesielt
viktig at organisasjoner som Ung i Trafikken stiller opp og
opplyser om farene ved å kjøre i ruspåvirket tilstand.
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 0
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Hvor skal vi ta DeathTrip utstillingen i 2020?
Har du forslag til steder og
arrangementer DeathTrip
– On the road kan besøke
dette året?

Ung i trafikken`s vandreutstilling,
DeathTrip – on the road, skal ut på turné
for fjerde år på rad sommeren 2020. Nå
trenger vi hjelp av deg til å legge opp
årets turnéplan. Vi besøker også andre
arrangement i løpet av året.
Vi har satt sammen mange av de
gode bidragene vi har fått gjennom
DeathTrip-konkurransen til en interaktiv
utstilling. Denne får plass i en varebil,
slik at vi lett kan reise rundt til ulike
steder. Vi ønsker å besøke festivaler,
markedsdager, motorsportarrangementer, landsmøter, skoler og lignende hvor
vi treffer ungdom. Utstillingen trenger
en plass på ca. 6 x 4 meter, og kan settes opp både ute og inne.
For sommerturnéen er vi spesielt
interessert i å delta på festivaler med
camping, og hvor festivaldeltakerne kan
komme til oss og ta promilletesting på
hjemreisedagen.
Tidligere har vi for eksempel besøkt
Glommafestivalen i Fredrikstad, Palmesus i Kristiansand, Kadetten i Sandvika,
Våt Moro i Florø, Skral i Grimstad,
Utkanten i Skjerjehamn, Etnemarknaden,
Norsk vegmuseum, NM og LiveStock i
Alvdal.

Lysten på gratis førerkort og billige kinobilletter? Les dette!
Det koster deg 100 kroner per år. I tillegg til rimelige
kinobilletter og muligheten til å vinne førerkortet, får du
følgende fordeler:
›
›
›
›

Er du mellom 15 - 18 år og lysten på gratis førerkort og billige kinobilletter? Da kan det være lurt å
velge «Ung på vei mot lappen»-medlemskap.
Ung i Trafikken er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, og vi har et ganske ålreit medlemskap hvor
du kan vinne førerkortet.
For å vinne, må du være «Ung på vei mot lappen»- medlem.
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En praktisk startpakke med speil og magnet-L
Delta i konkurranser med fine premier
Delta på våre arrangementer
Og viktigst av alt – støtte vårt arbeid for en tryggere
trafikk.

Les mer om medlemskapet, og meld deg inn på
www.ungitrafikken.no
Du kan betale 25 000 kroner for lappen, eller du kan bli
«Ung på å vei mot lappen»-medlem og vinne det GRATIS.
God deal, eller hva?

DeathTrip-plakater ble kulisser i NRK-serien Allerud vgs
Allerud vgs er en ny humorserie for hele
familien som hadde premiere på NRK i
januar i år. NRK har fått med seg at Ung
i trafikken driver DeathTrip-prosjektet,
og kontaktet oss dermed i fjor og spurte
om de kunne få en del DeathTrip plakater.
Disse skulle brukes til å dekorere kulissene i en ny serie. Vi sa selvfølgelig ja til
dette, og i de to første episodene ser vi
minst ti ulike DeathTrip plakater hengt
opp på Allerud vgs. Få det med deg, du
også!

Populært på bukserumpa - og bilen...!

Det har tatt helt av! I fjor var det mer enn 3500 russ som strøk
på #edrusåfør-merket på russebuksa si.
I tillegg hadde russen klistret merket på mer enn 500 russebiler og busser. Vi synes
det er fantastisk at så mange russ tar ansvar for tryggere veier i russetiden, og bryr
seg om sine medruss.

Er du russ, eller kjenner noen som er det? Bestill gratis russemerker fra oss og spre
det viktige budskapet. Alt du trenger å gjøre er å sende oss en melding på Facebook, Instagram eller på e-post til livmarie@ungitrafikken.no med antallet du ønsker
og adressen vi skal sende det til.
Vi tilbyr promilletesting på hjemreisedagen på Landstreff Fredriksten og Landstreff
Lillehammer. Skal du kjøre hjem fra landstreffet? Kom og test deg fra kl. 09:30 søndag, og utover hele dagen. Følg med på vår instagram i dagene før, om hvor du kan
finne oss @ungitrafikk1.
Vi har ingen russ å miste, ta ansvar i russetiden.
Russen kan teste dagen derpå-promillen sin på Landstreffene ved Fredriksten
og Lillehammer, og/eller prøve promille- og cannabisbriller. Vi deler ut vannflasker og flere give-aways.
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MA-kryssord
1-2020
Bilde: Eg har valt ut fotoet i siste Motorføreren
s.6 som illustrasjon til ordgata
Kryssord 1
2020
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Vi trekker ut tre vinnere med riktige løsninger, som hver får tilsendt
3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av MA-kryssord nr. 4–2019:
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Vi gratulerer! Og her er løsningen:
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kny

gresk
bokstav

like

tallmessig

P E N
U S E U
M
K I
K
T E
E
R
P R I
O G
S
F A
K
F
E N
S N A
E K A N
N E R
K
E
E R ?
M

lovet
«av»
i Engl.

golfturnering

fart

kilovolt
sjø

felle
etterlatt

tidligere,
opp

brød

brit.
bilkons.

vegklasse

G E O
M
P
B P
R Ø R
U T E
S T E
T A S
V
J
E N O
R E
N E R
oljeselsk.

piano
------pøsen

mønje

like

-------

joule
------avta

Missingmyrveien 16
1640 RÅDE
Tlf. 69 26 67 71

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 815 00 194

Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ringvegen 10
2815 GJØVIK
Tlf. 24 03 37 70

Morten Juliussen
Krantransport AS

Sirdal Betong AS

Måløy Smie &
Mek Verksted AS

Midt i Veien
Transportservice AS
Tyrihjellveien 92
1960 LØKEN
Tlf. 456 70 390

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

NLP Nor

Karma Marit Meløy AS

Bakkehaug
Brødrene AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Sirdalsveien 4021
4440 TONSTAD
Tlf. 950 34 615

Erling Farstad
Transport AS
Sørlifjellet 4
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 19 20

Bil-Huset a.s

Eidskogveien 48
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 82 14 60

Bilpleiespesialisten
Drammen AS
Austadgata 21
3043 DRAMMEN
Tlf. 982 81 055

Norvest
trafikkskole AS
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Eikeland
Trafikkskole AS

Rongved
Mekaniske AS

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 47 22

Sirdal
Bilberging AS
Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Kveta
Transport AS
Agdeåsen 13
3480 FILTVET
Tlf. 917 90 768

Rana Bilservice as
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Bojavegen 191
5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00

Speiderveien 2, 8008 BODØ

Tlf. 75 50 02 60

Kurt Syversen
Transport og
Eiendomsservice AS
Munkerudveien 27 A
1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

Manndalen
Bil og Karosseri AS
Garver Hansensveg 3 etg

Borkedalsveien 31
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02

Gate 1 nr 92
6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 15 40

Naurstad
8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Kongegata 22
3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

Klippotequet L
Farmandstredet

Havutsikt AS
Gismerøyveien 89
4515 MANDAL
Tlf. 954 66 314

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Tverrliggeren 4
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Melhusvegen 432
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Bengt Mathisen
Malerservice

RPT Production AS

Nils Ivar Braathen AS

Norsk Protein AS

Birger N. Haug AS
Buskerud

Effektiv
Regnskapsservice AS
Kløvervegen 9
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 08 60

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 62 55 00 40

Østfold Taxitjenester AS

Jans Bilberging

Møllegata 24, 1811 ASKIM
Tlf. 02 137

Grandev. 21, 6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Fogd Holmboes g 57
9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

Husby
Bilverksted A/S
Prestgardsvegen 1
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Bilredning Sør
Falck Arendal

Åskollen

9144 SAMUELSBERG
Tlf. 77 71 63 89

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN
Tlf. 415 14 082

Jevnaker
Bilverksted AS

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

Langsæveien 2
4846 ARENDAL
Tlf. 37 03 39 00

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21
2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS
Kirkeveien 390

3143 KJØPMANNSKJÆR

Tlf. 33 34 54 40

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS - Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

Hauge Videregående Skole
Haugevegen 40
4260 TORVASTAD
Halbrendsøyra 9, 6800 FØRDE

Tlf. 902 32 343

Tlf. 57 83 08 00 - www.fordevulk.com
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Gleder seg til å vise frem byen
Når delegatene inntar MAs
landsmøte i Sandefjord i juni,
står Håvard Hynne i spissen
for vertskapet som ønsker
velkommen. – Vi gleder oss
til å vise fram byen vår, sier
Håvard.
Av Jøran Ledal

Med fartstid i MA siden han kjøpte sin
første bil i 1965, har den pensjonerte
landbruksmekanikeren etter hvert fått
med seg mange landsmøter. Nå ser han
fram til å være vertskap for 2020-landsmøtet i vikingbyen med lange hvalfangsttradisjoner.
– Vi er en komitè som forbereder arrangementet. Det er mye å vise fram og
fortelle om byen vår, og det eneste jeg
er bekymret for må være at delegatene
får litt for knapp tid til å se seg omkring.
Jeg anbefaler alle som har mulighet, til å
skjøte på oppholdet med en dag eller to
ekstra, aller helst slik at de kan få med
seg de helt spesielle onsdagsturene
over Oslofjorden med DC3 Dakota-flyet
som er stasjonert på Torp. For den som
er interessert i fly, eller bare har lyst til
å se regionen fra lufta, er dette en tur
som absolutt anbefales, oppfordrer
avdelingslederen i MA – Rusfri Trafikk
Vestfold.
Dette er første gang et landsmøte er
lagt til Vestfold siden 1950-tallet, og den
aller første gangen i Sandefjord noensinne.
– Vi har også tidligere søkt om å få være
vertskapsby, men ikke nådd fram med
ønsket vårt før nå, sier Håvard, og legger til at de bestemte seg for å søke på
nytt da temaet ble bragt på bane under
bilturen hjem fra landsmøtet i Trysil.
– Selv om vi ikke er så mange, prøver
vi så godt vi kan å holde liv i MAbevegelsen i fylket, både ved hjelp
av kampanjene fra sentralt og egne

VERTSKAP: Håvard Hynne MA – Rusfri Trafikk Vestfold ønsker hjertelig velkommen til
vakre Sandefjord i juni. Foto: Geir Øynes

møter og samlinger. For min del er det
uten tvil miljøet og det sosiale som er
drivkraften bak engasjementet, forklarer
72-åringen, som ja til sitt første tillitsverv
allerede tidlig på 1970-tallet.
– Det var manko på folk, og kameraten
min, Tore Adler Johannesen, overtalte
meg til å bli med i styret. Siden har vi
ofte vekslet mellom vervene. MA drev jo
med billøp på denne tiden, og det var
et miljø som føltes naturlig å være en
del av, sier Håvard, og snakker varmt om
tiden med biler, eksos og race.
– Jeg må innrømme at jeg savner disse
løpene, og vi så jo også at miljøet gikk
i oppløsning etter at man bestemte seg
for å gi seg som løpsarrangør. Men for

all del, dette er uansett historie, og nå
konsentrerer vi oss om landsmøtet i juni.
Det pleier å være fint i Sandefjord på
denne tiden av året, og selv om jeg ikke
kan gi noen værgaranti, håper jeg på et
par veldig flotte dager. Vi skal i alle fall
gjøre vårt beste for at gjestene skal trives. Og du, få gjerne med at det er fint
om folk kommer litt tidlig på torsdagen.
Vi steller i stand en mottagelse på det
gamle kurbadet med underholdning,
omvisning og mat – og håpet er at alle
kan komme tidsnok til at vi kan få mest
mulig ut av kvelden sammen!

