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Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Sele Kalk AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Reinholdtsen
Maskin AS
8430  MYRE

Tlf. 76 13 46 33

Møller Bil Molde AS
Verftsg. 3

6416 MOLDE
Tlf. 24 03 38 50

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Austad
Elektro AS
Strandgata 18

3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Melhusvegen 417
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00

Kongsberg
Trafikkskole AS

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG

Tlf. 32 73 55 90

Husnes
Trafikkskule AS

Lindevegen 36
5460 HUSNES
Tlf. 905 80 784

Rødsjø
Trafikkskole AS

Grindabakken 2
7120 LEKSVIK
Tlf. 458 75 915

STEP
trafikkskole AS
Spikkestadveien 118
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 14 270

Rosenkrantzgt. 89
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Fimreite
Bergboring AS

Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

Åsane
Trafikkskole AS
Arnatveitvegen 137
5262 ARNATVEIT
Tlf. 55 19 92 00

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Storhamar AS
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Bojavegen 191
5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00

www.olenbetong.no

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND

Tlf. 52 71 55 14

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Sørlandets
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 30

Sulland Tromsø
Alkeveien 12

9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Adolfsen maskin
og transport AS

Solliveien 22
9303 SILSAND
Tlf. 474 14 226

Andersen Bil
og Bilskade AS
Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

Mirawa
Restaurant
Lin Hu Zhang
Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Solheim og Hjelleflat
Transport AS

Bjørkanveien
6854 KAUPANGER

Tlf. 916 87 383

Dombås
Bilberging AS

Almenningsvegen 51
2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Beverstien 3
3188 HORTEN
Tlf. 33 07 07 50

Husby Bilverksted A/S
Prestgardsvegen 1

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Gamle Kragerøv. 24
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 59

ANONYM
STØTTE

avd. Kragerø
Frydensborgveien 4

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 25 24

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Sæternes
Transport AS

Sørveien 35
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 98 02

Stasjonsveien 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00
www.nordan.no

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

2316 HAMAR
Tlf. 951 10 387

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Vinje
8314 GIMSØYSAND

Tlf. 76 07 07 00
www.haneseth.no

Gjemnes Taxi
Gagnat

Sørlandsvegen 1737
6637 FLEMMA
Tlf. 911 26 077

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Nonslid
Bilservice AS

Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

www.taxiromerike.no

Sandnes
Bilverksted AS

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Sokna Sand
og Pukk A/S

Strømsoddveien 123
3534 SOKNA

Tlf. 911 92 966

Finn’s
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Ing. H. Asmyhr A.S
Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Sebu
Bil & Bensin AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Frekhaug
Fysioterapi

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Norvest
Trafikkskole
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

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

Skagen
Trafikkskole AS

Kannikgata 22
4008 STAVANGER

Tlf. 51 56 73 10

Ole M. Almeli AS
Bølervegen 71

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50
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På begynnelsen av 2000-tallet gjennomførte MA et strategisk arbeid om hva vi skulle 
være for hvem, og hva kjernen i vårt trafikksikkerhetsarbeid var. Konklusjonen var 
blant annet at bak alle tallene, all teknologien og millionene av kroner, er mennes-
ket den siste instans. Hvorfor agerer vi som vi gjør, hva påvirker vår ansvarsfølelse i 
trafikken, hvordan handler vi best i pressede situasjoner og hva kan få oss til å endre 
atferd? Fundamentale spørsmål alle sammen, og det var dette kjernen i vårt arbeid 
handlet om – nemlig mennesket i trafikken. 

I dag er begrepet «mennesket i trafikken» mer aktuelt enn noensinne.

Trafikkbildet er i sterk endring, og vil være det i mange år fremover. Om bare noen 
uker vil få de første selvkjørende bussene frakte passasjerer i Oslo. 

For myndighetene er det en målsetting at flest mulig skal gå eller sykle både til sko-
len og til jobben. Det krever gode gang- og sykkelstier og oppmerkede sykkelfelt i 
bygater. Foreløpig er infrastrukturen fragmentert og uferdig i store deler av landet. 

Nye framkomstmidler kommer på markedet. Det siste er el-sparkesykkel som fyker 
lydløst forbi deg på fortauet i opptil 20 km/t. Her er potensialet for skader og ulykker 
relativt stort. Hjelm er heller ikke påbudt. Likevel, skal du ut på et framkomstmiddel 
på to hjul, så ta på den hjelmen. Den kan fort bli en svært billig livsforsikring. 

Dødstallene i trafikken kryper nedover og kjøretøyene blir stadig sikrere, men fortsatt 
tåler ikke menneskekroppen en bråstopp i hastigheter noe særlig over 70 km/t. Ha-
varikommisjonens rapport om den fatale ulykken i Nord-Troms høsten 2017, der tre 
personer omkom etter å ha frontkollidert med en større kombibil med campingvogn, 
viser at de omkomne i personbilen døde på grunn av såkalt høyenergitraume. Farten 
var ca. 80 km/t for begge bilene, men personbilen fikk bråstopp og ble skjøvet til-
bake 13,5 m fra kollisjonspunktet. 

Nye biler er 40 prosent sikrere enn en ti år gammel bil. Når vi kjøper ny bil må vi alltid 
forsikre oss om at den er testet hos Euro NCAP, og at den har fått fem stjerner. Våre 
veier blir også bedre og tryggere år for år. I tillegg må vi gjøre det vi kan for å sikre 
oss. Vi må være uthvilte og klare i hodet, sitte normalt i bilen, beltet korrekt plassert, 
lasten i bagasjerommet forsvarlig sikret, dekkene gode – og sist, men ikke minst, vi 
må overholde fartsgrensen.

Og selvfølgelig er det menneskelig å feile, men det er ikke akseptabelt med vitende 
og vilje å opptre uansvarlig i trafikken. 

Nyt de stadig lengre dagene - til fots, på ski eller på hjul! God påske!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær



Alvorlige feil på norske rekkverk
Tidligere i vår åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet etter alvorlige 
inspeksjonsfunn på rekkverk langs en rekke riksveier. Statens vegvesen og 
Vegdirektoratet jobber nå med å svare tilsynet, men innrømmer at også de ser 
på avvikene med største alvor.

Funnene Vegtilsynet gikk ut med var en 
foreløpig rapport, og i Statens vegvesen 
og Vegdirektoratet jobber man nå med 
å imøtekomme tilsynet.
Bolter i rekkverk
Da den foreløpige rapporten ble kjent 
uttalte avdelingsdirektør Trond Michael 
Andersen (seksjon for drift, vedlikehold 
og vegteknologi i Vegdirektoratet) at 
man ikke kan akseptere mangler som 
bidrar til for dårlig funksjonsevne på 
rekkverkene, eller i verste fall kan øke 
skadeomfanget. - Dette gjelder eksem-
pelvis bolter i rekkverk. Rekkverk langs 
veien er sikkerhetskritisk utstyr, og skal 
fungere som en barriere i en ulykkessi-
tuasjon, påpeker Andersen. 
Utarbeider plan
Han bedyret at det skal lages en plan for 
oppfølging, men la også til at de først 
må få en oversikt over situasjonen.
– Vi har 109 driftskontrakter for å holde 
veiene oppe og utføre løpende vedlike-
hold. Entreprenørene skal etter kontrak-

ten inspisere alt veiutstyr løpende. Men 
Statens vegvesen må forsikre seg om 
at dette gjøres med god nok kvalitet. 
Det er ikke akseptabelt for oss at for 
eksempel rekkverk står med manglende 
bolter i sammenføyningene, kommente-
rer Trond Michael Andersen. 
– Høyt skadepotensial
Mangler ved bolter i rekkverk var blant 
det som ble avdekket i Vegtilsynets 
kontroller, og tilsynet har i sin rapport 
understreket at dette er et vegsikker-
hetsproblem med høyt skadepotensial. 
Vegtilsynet påpeker også at styringssys-
temet til Statens vegvesen ikke fanger 
opp dette problemet, hverken i form 
av risikovurdering av objekter, krav til 
inspeksjoner, spesifikasjon av kontroll-
aktiviteter, årsaksanalyse eller erfarings-
deling/læring.
– Uten endring i system og praksis vil 
dette problemet fortsette, med fare for 
alvorlige ulykker, heter det i Vegtilsynets 
rapport. 

I løpet av 2018 gjennomførte Vegtilsynet 
inspeksjoner av rekkverk i Region nord 
og Region vest, og fant et betydelig 
antall manglende bolter i sammenføy-
ningene av rekkverk. Totalt ble det fun-
net 169 mangler ved rekkverket på de 
inspiserte strekningene, og 100 av disse 
har sammenheng med manglende bol-
ter og innfesting. Disse registreringene 
kommer i tillegg til feil som ble avdekket 
i en tilsynssak fra 2017.  
– Når rekkverk ikke er tilfredsstillende 
montert, eller mangler viktige kompo-
nenter, som for eksempel bolter, mister 
rekkverket sin funksjonalitet, og er ikke 
lenger godkjent, understreker Vegtil-
synet og poengterer videre at funnene 
i Region nord, Region vest og Region 
øst, kan tyde på et nasjonalt problem.  
– Uten endring i system og praksis vil 
dette problemet fortsette, heter det i 
rapportens konklusjon. 

Norske veier går langs stupbratte 
fjellsider ved, dype fjorder og gjen-
nom dype skoger. Veisikringen skal 
bidra til å gjøre kjøreturen tryggere, 
men all kvalitet er ikke som den 
bør være, mener Vegtilsynet. Det 
lille bildet er hentet fra rapporten 
og viser deler av rekkverket på E39 
Gaular.

Av André Hagen
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Vegtilsynet: – Vi finner for mye slurv
Vegtilsynet har drevet med aktivt tilsyn av 
riksveinettet siden 2012, og antallet tilsynssaker har 
økt år for år.
Direktør Trude Tronerud Andersen gle-
der seg over at antall trafikkdrepte går 
ned, men er bekymret over at tallene for 
skadde ikke peker samme vei. 
Vegtilsynet er Samferdselsdepartemen-
tet sin faginstans som skal føre tilsyn 
med at krav om sikkerhet knyttet til 
infrastrukturen ved riksveiene blir ivare-
tatt. Vegtilsynet skal også være en aktiv 
pådriver for et sikkert og formålstjenlig 
veinett i tråd med målene for transport-
politikken.
– Antall drepte på riksvegene går 
nedover, men tallene for hardt skadde 
har ikke samme gode utvikling. Det er 
derfor all grunn for veieierne å gjøre det 
de kan på områder de har mulighet til å 
påvirke selv, sier Trude Tronerud Ander-
sen, direktør i Vegtilsynet.
– Vi finner for mye slurv blant annet 

innen drift og vedlikehold, tunnelsikker-
het og på andre områder, der Statens 
vegvesen ikke gjør det de skal ifølge 
regelverket. Vi vil gjennom tilsynssakene 
gjøre veieierne bevisst på problemet, 
og arbeide for å gjøre de bedre, sier 
Tronerud Andersen. 
I 2018  gjennomførte Vegtilsynet 18 
tilsynssaker innen feltene tunnelsik-
kerhet, klimatilpasning og vinterdrift. 
I 2019 vil antall tilsyn øke ytterligere, 
blant annet rundt områdene tunnelsik-
kerhet og rekkverk/sideterreng og myke 
trafikanter.
– Kan man på generelt grunnlag si noe 
om avvikene bare er noe vi må regne 
med å finne, ikke minst med tanke på 
vedlikeholdsetterslepet? – For oss er 
ikke problemstillingen etterslep og pen-
ger. Vi ser på det de skal gjøre med de 

pengene de har. Sentralt for Vegtilsynet 
er at eier av riksveiene har oversikt over 
det de har, følger opp driftskontraktene 
og generelt, sikkerhetskritiske prosesser 
som veieier betaler entreprenørene for 
allerede, sier Trude Tronerud Andersen, 
direktør i Vegtilsynet. 

DRAGERNORGE.NO

Ha en 
sikker reise!

Direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud 
Andersen.



Mange innvandrere sliter med å forstå norsk trafikk-kultur:

Mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko
Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn har høyere risiko for å havne i ulykker 
enn bilførere med norsk bakgrunn. Kjøreopplæringen oppleves problematisk 
for mange. – Problematikken er høyaktuell, sier Pål Andersen i Autoriserte 
Trafikkskolers Landsforbund.

En rapport fra Transportøkonomisk Insti-
tutt forteller at menn fra Midtøsten og 
Afrika har mer enn dobbelt så høy ulyk-
kesrisiko sammenliknet med norske bil-
førere. Rapporten peker blant annet på 
at innvandrere har en annen trafikkultur i 
opprinnelseslandet og at kontrastene til 
de norske kjøreforholdene blir for store. 
Språkbarrieren gjør at trafikkopplærin-
gen oppleves som vanskelig. 
Pål Andersen, fagkonsulent ved Autori-
serte Trafikkskolers Landsforening (ATL), 
kjenner seg igjen i problematikken, og 
sier at enkelte utenlandske bilførere 

har en helt annen holdning til å ferdes i 
trafikken enn de norske.
Må endre holdninger
– Vi har vel alle vært på reise og sett 
hvordan de kjører bil på andre kontinen-
ter. Vi ser at enkelte kommer til Norge 
med helt andre holdninger enn den vi 
har her. Da det tar tid å lære en veldig 
forskjellig tenkemåte, sier Pål Andersen. 
Han forteller om en situasjon for flere år 
tilbake da han selv var trafikklærer. En 
mannlig elev, opprinnelig fra Midtøsten, 
kjørte for hardt.

– Jeg forsøkte å få ham til å forstå at 
han måtte kjøre mer defensivt, og sa 
gjentatte ganger at han måtte bremse 
tidligere og være mykere på gassen ved 
fartsøkning. Han hørte likevel ikke etter 
og forklarte sin trafikale oppførsel med 
at han opprinnelig var fra et land med 
en annen trafikkultur. Et godt eksempel 
på at det tar tid å endre holdninger, sier 
Andersen.  
Store kontraster
Det er Susanne Nordbakke, forsknings-
leder ved Transportøkonomisk Institutt, 

ENORME KONTRASTER: Trafikkbildet i deler av Afrika og Asia kan være veldig forskjellig fra det vi er vant med i Norge.

Av Ingrid Johansen
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Mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko

 – Vi ser at enkelte kommer til Norge med 
helt andre holdninger enn de vi har her, 
sier fagkonsulent Pål Andersen ved ATL. 
(FOTO: ATL).

Susanne Nordbakke i TØI har redigert 
rapporten som viser at i nesten alle 
aldersgrupper har førere fra Afrika og 
Midt-Østen høyest risiko.

MER UTSATT: En rapport fra Transportøkonomisk Institutt slår fast at menn fra Afrika og Asia har mer enn dobbelt så høy ulyk-
kesrisiko sammenlignet med andre bilførere i Norge. (BILDER: ADOBE STOCKPHOTO)

som sammen med sin kollega Terje As-
sum har forfattet rapporten «Innvandre-
res ulykkesrisiko og forhold til trafikksik-
kerhet» fra 2013.
– I sum sier resultatene at innvandrere 
tar med seg kunnskap, eller mangel på 
sådan, om trafikksikkerhet fra sitt opp-
rinnelsesland, og at kontrastene til nor-
ske kjøreforhold blir for store. Den viser 
også at føreropplæringen oppleves som 
problematisk for mange, fordi språket 
blir en utfordring, sier Nordbakke. 
Andersen i ATL bekrefter at det er 
mange som synes det er utfordrende 
kjøreforhold i Norge.
– Hvis kjørestilen allerede er litt for 
tøff på tørt føre, så sier det seg selv at 
den blir vanskelig når veiene er glatte. 
Mange synes det er utfordrende å kjøre 
på snø og is, sier han – og bekrefter 
samtidig at føreropplæringen kan opp-
leves vanskelig på grunn av språket. 

– Vi trafikklærere må være bevisste på at 
vi må forklare bedre, og kanskje unngå 
å bruke trafikale uttrykk som kan være 
vanskelige å forstå. Når man ikke kan 
språket, og ikke forstår hva læreren sier, 
går det ut over tiden man bruker på 
opplæringen – som mange synes er for 
lang. 
Mer kunnskap
Funnene i rapporten forteller at for 
menn født i Midt-Østen og Afrika er 
ulykkesrisikoen mer enn dobbelt så høy 
som for menn født i Norge. Også kvin-
ner født i Midt-Østen har mer enn dob-
belt så høy ulykkesrisiko som norskfødte 
kvinner. I nesten alle aldersgrupper har 
førere fra Afrika og Midt-Østen høyest 
risiko. 
Innvandrere generelt har mindre tiltro til 
trafikkreglenes betydning og større tro 
på egne ferdigheter enn norskfødte, de 
synes å mene at bilister har større råde-

rett over veien enn det myke trafikanter 
har, ifølge rapporten. 
– Slike forskjeller i kunnskap og holdnin-
ger tyder på at enkelte innvandrergrup-
per forholder seg til trafikksikkerhet 
på en annen måte enn norskfødte, sier 
Nordbakke. 
Pål Andersen tror det ville vært en for-
del om alle nyinnflyttede til Norge ble 
presentert et opplegg om kjøreopplæ-
ring med én gang de ankommer. 
– De trenger å lære det norske systemet 
og de norske trafikkreglene. Den første 
myndigheten de er i kontakt med burde 
hatt en folder som sier noe om hvordan 
trafikkopplæringen foregår i Norge, 
og hva de må igjennom for å ferdes 
som bilførere på norske veier, sier Pål 
Andersen.
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Verdens beste på trafikksikkerhet, men ikke perfekt:

60 skoler og lærere mistet godkjenningen

Oppfølging av trafikkopplæringen er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet i 
Norge, og derfor er Statens vegvesen stadig på tilsyn. I fjor mistet 60 skoler og 
lærere godkjenningen.

– Norge er verdens beste på trafikksik-
kerhet. Den grundige føreropplæringen 
vår antas å ha en stor del av æren for 
dette. Det er derfor viktig å sikre at alle 
som skal ta førerkort får den gode opp-
læringen de har krav på, sier seksjonsle-
der Ingunn Foslund i Statens vegvesen.
Alle trafikkskoler i Norge skal være 
godkjent av Statens vegvesen. Trafikk-
skolene blir også fulgt opp med jevn-
lige tilsyn for å påse at opplæringen er 
i henhold til kravene. Dessverre er det 
ikke alltid slik at kravene følges. Statens 
vegvesen hadde til sammen 750 tilsyn 

med norske trafikkskoler og trafikklæ-
rere i 2018. Totalt mistet 60 skoler og 
lærere godkjenningen i fjor.
Noen få ødelegger
– Noen få trafikklærere og -skoler øde-
legger for alle de som driver seriøst. De 
har ikke forstått sin rolle som trafikk-
sikkerhetsaktør, sier fagleder i Tilsyns-
seksjonen i Statens vegvesen Region 
øst, Rune Granum. 
På tilsyn sjekker Statens vegvesen at 
vilkårene for etablering og drift overhol-
des. I tillegg kontrollerer de trafikklæ-

reres arbeidsmåter, både ved å være til 
stede i klasserom og i bil sammen med 
elever. Om opplæringen ikke følger 
kravene, får kjøreskolen i første omgang 
pålegg om å rette seg etter disse krave-
ne. Om pålegg ikke følges opp, kan det 
føre til en advarsel. I ytterste konsekvens 
kan godkjenningen tilbakekalles, slik det 
altså skjedde med 60 trafikkskoler og 
lærere i fjor.
Fører tilsyn
Granum og hans kolleger fører tilsyn 
med alle trafikkskoler i Østfold, Akers-

FÅR IKKE UNDERVISE: 123 norske trafikkskoler ble kontrollert av Statens Vegvesen i løpet av 2017. 60 skoler og lærere ble fratatt 
retten til å trafikkundervise. (ILLUSTRASJONSFOTO: ADOBE STOCK)

Av Pål Sønsteli
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60 skoler og lærere mistet godkjenningen

Trafikkskolene får en advarsel før god-
kjenningen trekkes tilbake.

– Kjøreskoler som misbruker tilliten og ikke ser sitt samfunnsoppdrag må vi reagere 
mot, sier fagleder Rune Granum. (Foto: Statens vegvesen)

hus, Oslo, Hedmark og Oppland. Det 
overordnede målet med tilsynene er å 
bedre trafikksikkerheten.
– Trafikkskolene er gitt tillit fra sam-
funnet til å utdanne gode førere. De 
som misbruker tilliten og ikke ser sitt 
samfunnsoppdrag må vi reagere mot, 
poengterer Granum.
123 ble kontrollert
I løpet av 2017 ble det gjennomført 123 
tilsyn med opplæringa på trafikkskoler i 
de fem nevnte fylkene Granum arbei-
der med. 61 av disse førte til en eller 
annen form for reaksjon mot skolen eller 
enkeltlærere:
• 32 godkjenninger ble tilbakekalt, 
hovedsakelig fordi helsekrav ikke var 
oppfylt

• 5-6 av tilbakekallingene kom som 
følge av at trafikklærere har drevet 
svært kritikkverdig opplæring, eller fordi 
de ikke har hatt godkjent vandel.
• 8 skoler/lærere fikk advarsel som følge 
av alvorlige brudd ved opplæringa.
• 21 fikk pålegg om å rette mindre avvik 
ved driften.
Samarbeider med sensorene
Tilsynsførerne i Statens vegvesen 
samarbeider godt med sensorene som 
kjører førerprøver på trafikkstasjonene. 
Dersom samme trafikklærer eller -skole 
gjentatte ganger kommer med elever 
til førerprøven som ikke er gode nok, 
kontakter sensorene tilsynsseksjonen.
– Som sagt, så er de fleste trafikk-
lærerne seriøse og dyktige, men likevel 

opplever sensorene våre for ofte at 
de kjører prøver med kandidater som 
ikke er gode nok. Trafikklæreren er den 
profesjonelle parten i opplæringen og 
har en plikt til å stanse elevene i opp-
læringsløpet hvis det er tilfelle. De skal 
ikke gjennomføre avsluttende opplæ-
ring med elever som har for dårlig nivå, 
sier Granum.
Utgjør en fare
– Å fremstille dårlige kandidater til 
førerprøve vitner om at trafikklæreren 
har gitt etter for elevens ønske om å 
gjennomføre obligatorisk opplæring, 
slik at han eller hun får «inngangsbillett» 
til førerprøven. Disse elevene utgjør en 
fare for seg selv, for sensor og for andre 
trafikanter. Skoler og lærere som lar 
slike elever kjøre opp gjentatte ganger, 
må vi stoppe, avslutter faglederen.
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Å sovne bak rattet kan få fatale følger. Ny teknologi skal hindre at det 
skjer. – Min erfaring er at teknologien sjelden er god nok. Det gode er at 
den er i stadig utvikling, sier Terje Moen i Sintef.

Har du sovet dårlig og er trøtt når du 
setter deg bak rattet, øker ulykkesrisi-
koen dramatisk. En EU-rapport viser at 
én av fem ulykker på veiene i Europa 
skjer som følge av at bilføreren er for 
trøtt. Søvnvansker er blant de vanligste 
helseplagene i alle aldersgrupper her 
til lands, og én av fire norske bilførere 
sier de har sovnet bak rattet, ifølge en 
undersøkelse utført av Transportøkono-
misk Institutt. 
Stadig utvikles ny teknologi for å få bukt 
med problemet. Den er likevel ikke god 
nok per i dag, mener Terje Moen, seni-
orrådgiver i Sintef. 

– At man sovner bak rattet kan skyldes 
ulike faktorer, både mangel på søvn, rus 
og illebefinnende. Like viktig er annen 
uoppmerksomhet, for eksempel bruk 
av mobil, som også kan få fatale konse-
kvenser, sier Moen.
Todelt teknologi
Han forteller at teknologien er todelt, 
den deles inn i deteksjon og aksjon. 
Rattbevegelser og kamerafunksjoner 
skal fange opp om du er våken eller ei. 
– Analyse av rattbevegelser og bilens 
sidebevegelse i kjørefeltet kan resultere 
i at føreren får et varsel i form av et 

forslag om å ta pause. Kamera integrert 
i bilen analyserer blant annet hodebeve-
gelser og gir varsel dersom det detekte-
res avvikende blikkbruk, forklarer han.
Stadig ny teknologi
Bilprodusentene lanserer stadig ny 
teknologi. Volvo kom på banen med sitt 
system for å analysere rattbevegelsene 
allerede i 2007. Her får føreren et varsko 
når det oppfattes avvik. Et annet system 
i bilene sørger for å gi bilføreren et var-
sel dersom bilen krysser veimerkingen 
uten en åpenbar grunn. Sju år senere, 
i  2014,  lanserte det svenske firmaet 
Smart Eye et antisøvnsystem. Løsningen 

Av Ingrid Johansen
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Bilprodusentene med stadig 
nye løsninger, men... 

Er du trøtt? Stopp bilen!



Straffbart å kjøre videre når du er trøtt
Kjører du bil mens du 
er trøtt? Det er like 
straffbart som å kjøre 
med promille. 
Vegtrafikkloven sidestiller nemlig det å 
være trøtt med å ha promille. 
«Du skal være aktpågivende og var-
som», står det i paragraf 3. Det er 
forbudt å kjøre hvis du «er trett», står 
det i en annen. 
– Det er lett å måle rus, men ikke lett å 
måle trøtthet. Men ja, det er altså ulo-
vlig å kjøre bil når du er trøtt. 24 timer 
uten søvn tilsvarer én i promille. Det er 
noe å tenke på før man setter seg bak 
rattet eller kjenner at du blir trøtt mens 
du kjører. Når du er skikkelig trøtt, så 
er det bare søvn som hjelper, sier Guro 
Ranes, avdelingsdirektør for trafikk-
sikkerhet i Vegvesenet. 
Foreløpige tall viser at det i fjor omkom 
108 i veitrafikken her til lands. Dyb-

FORBUDT: Guro Ranes, avdelingsdirek-
tør i Statens vegvesen, opplyser om at 
det er forbudt å kjøre når man er trøtt.

FOTO: KNUT OPEIDE (SSV)

følger med på bilførerens blikkretning, 
hodebevegelser og hvor lenge han luk-
ker øynene.
– Jeg synes løsningen er bra, men ble 
muligens for kostbar til bilindustrien, sier 
Moen. 
Ford var nylig ute med en pressemel-
ding hvor de forteller at de nå tar i bruk 
søvndrakt i et gratis kjøreopplærings-
program.  Søvndrakten gir en fysisk 
opplevelse av hvor mye manglende søvn 
reduserer din evne som fører. I løpet av 
de siste to årene har 700 bilførere testet 
drakten. 

Nils Henrik Holmedahl, overlege ved 
søvnseksjonen ved LHL-sykehuset på 
Gardermoen, sier at det skjer mye i 
kroppen når vi får for lite søvn. 
– Reaksjonstiden er dårligere etter 16 
timer uten søvn. Har du ikke sovet på ett 
døgn, er atferdsmønsteret og reak-
sjonstiden som om du har ulovlig høy 
promille, sier han.
Ta deg en dupp!
Holmedahl ramser opp en rekke konse-
kvenser ved søvnmangel. Blant annet 
blir du lettere aggressiv og får dårligere 
dømmekraft. En «powernap», altså en 

kort dupp, kan være utslagsgivende. 
– Den kan være effektiv hvis den er lang 
nok. Hvis du virkelig sovner, så kan du få 
god hvile på femten til tjue minutter. Du 
bør nok kjenne deg selv ganske godt for 
å være sikker på at en powernap holder 
for deg, sier han.
Holmedahl understreker at en rask 
dupp ikke holder over tid. Han viser til 
en amerikansk studie som forteller at et 
voksent menneske bør ha mellom syv 
og ni timers sammenhengende søvn i 
døgnet for å være uthvilt.

destudier av dødsulykker fra tidligere år, 
viser at søvn som medvirkende faktor 
kommer høyt på lista. For perioden 
2005 til 2017 var søvn/tretthet medvirk-
ende faktor i 13 prosent av alle dødsu-
lykkene. De fleste skjer mellom klokken 
16 og 18 på ettermiddagen, samt i 
tidsrommet 02- 05 tidlig morgen. 
Ranes sier at det eneste som hjelper når 
du er trøtt, er å ta deg en liten lur.

– Kjør til siden, lukk øynene og sov i et 
kvarter. Å drikke kaffe eller høre på høy 
musikk har bare forbigående effekt, 
sier hun, og har gode råd til hva du skal 
gjøre før du vurderer en biltur.
– Sørg for å være uthvilt. Spis små målti-
der og sunn mat, ikke sukker og fett 
siden det gjør deg trøtt. Ta drikkepauser 
hver time, og drikk vann framfor suk-
kerholdige drikker. Har du en passasjer 
med deg i bilen, bytt fører, helst før 
du merker at du er sliten eller trøtt. Du 
klarer ikke holde konsentrasjonen oppe 
hvis du er sliten, sier Guro Ranes.
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Ford har utviklet søvndrakt som skal gi 
deg en fysisk opplevelse av hvilken be-
tydning manglende søvn har for evnene 
dine som bilfører. Brillene etterlikner 
mikrosøvn, som er en ukontrollerbar kon-
sekvens av å være trøtt. Mikrosøvn kan 
føre til at trøtte førere kjører bilen i med 
lukkede øyne opptil 10 sekunder.

FOTO: FORD MOTOR NORGE



Ut på tur –  
med Norges mest kjøpte bilforsikring?

Gjensidige er det forsikringsselskapet som forsikrer flest biler 
i Norge. Kanskje fordi vi har en svært god bilbonusordning 
og kan gi hele 8 års reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett 
årsak? Dette gir deg en ekstra trygghet på veien.

Som medlem av MA kan du i tillegg få:
• 14 % rabatt fra første private skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere private forsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 915 03100 hvis det er noe du lurer på.
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Lurer du på hvor miljøvennlig den nye bilen din er? Med Green NCAP skal det bli 
enklere for bilkunder å finne frem til de mest miljøvennlige modellene.
Green NCAP er altså navnet på det nye 
programmet som tar sikte på å gi bedre 
forbrukerinformasjon om utslipp og 
energieffektivitet for biler som selges 
i Europa. Programmet ble introdusert 
tidlig i mars.
Hensikten med Green NCAP er å stimu-
lere konkurranse og gjøre det økono-
misk interessant for bilprodusentene å 
legge vekt på bilenes miljøegenskaper, 
på samme måte som Euro NCAP har 
gjort det viktig å produsere trafikksikre 
biler.

Gruppen som står bak er den samme 
som administrerer Euro NCAP, og pro-
sjektet finansieres av europeiske myn-
digheter, bilforeninger, forbrukergrup-
per og universiteter. Green NCAP har 
utviklet en stjerneklassifisering som tar 
for seg både CO2- og kjøretøyutslipp. 
Testene gjennomføres under strengt 
tilsyn i egne laboratorier, og bygger på 
EUs egen WLTC-test syklus. Tanken er å 
gjøre testene mest mulig realistiske ved 
å inkludere alt fra frontlys til klimaanlegg 
i tillegg til motorens energiforbruk. 

Hele 12 nye biler ble rangert under lan-
seringen av programmet. Listen ble top-
pet av to elbiler, som kom fra testingen 
med fem stjerner. Lenger ned på listen, 
med enten en dårlig ytelse generelt el-
ler en spesielt dårlig ytelse i en kategori, 
kom blant annet bensin- og dieselbiler 
fra Ford, VW og Fiat.
Se alle bilene som foreløpig er testet i 
oversikten til høyre.

Green NCAP skal fortelle deg 
om nybilen din er miljøvennlig

Av Jøran Ledal



BMW i3
4x2 10.0/10 8.5/10

Hyundai Ioniq
Elektrisk 4x2 10.0/10 8.5/10

VW Up!
GTI 4x2, manuell 9.2/10 6.7/10

BMW X1
18D 4x2, manuell 9.4/10 5.8/10

Mercedes-Benz
A200 4x2, automat 9.4/10 5.2/10

Ford Fiesta
1L Ecobust 4x2, manuell 8.0/10 4.4/10

Audi A7 Sportback
50 TDI 4X4, automat 7.3/10 2.5/10

Subaru Outback
2,5L 4x4, CVT 6.5/10 1.8/10

Volvo XC40
T5 2.0 4x4, automat 6.8/10 2.3/10

Fiat Panda
0,9 Twinair 4x2, manuell 0.0/10 6.0/10

Ford Fiesta
1L Ecoboost 4x2, manuell 1.1/10 6.6/10

VW Golf
1.6 TDI 4x2, manuell 3.1/10 6.7/10

Ren luft
Energi-

effektivitet
Motor-

type

Bilmodellene som foreløpig er miljøtestet

13MOTORFØREREN  |   2  |   2019



Satser på nye stasjoner langs veien:

Mens antall betjente bensinstasjoner går ned, ruster Hans Petter 
Hotvedt opp. Til nå har bedriften hans investert i 11 stasjoner, og han ser 
optimistisk på fremtiden.
I 2012 ble det registrert 1630 bensin-
stasjoner her til lands. Fire år senere var 
antallet redusert med 52. Politikerne har 
som mål å fase ut salg av kjøretøy på 
fossilt brennstoff, og elbilbølgen skyller 
over landet.  Det skremmer likevel ikke 
bensinstasjonseier Hans Petter Hotvedt 
fra å satse. I dag eier han 11 stasjoner 
på Østlandet, og driver selv ni av dem. 
Den siste i rekken overtok han i april i 
fjor. 
– Vi følger med på utviklingen i bransjen 
så godt vi kan, og vi har skapt et kon-
sept vi mener kundene trenger - også 
i fremtiden, sier han som er en av de 
største private aktørene i markedet. 
Følger utviklingen
Hotvedt er nærmest oppvokst bak dis-
ken på en bensinstasjon i Oslo, og han 

har fulgt utviklingen i alle år. Han sier 
han er fullt klar over den brutale virkelig-
heten med stadig færre stasjoner, men 
han har likevel tro på morgendagen. 
– Utviklingen har skjedd over tid i en 
bransje som har forandret seg veldig. 
Det har vært avskalling hele veien, og 
de minste aktørene faller fra. Vi mener vi 
likevel skal klare oss, fordi vi hele tiden 
er opptatt av å omstille oss. Vi analyse-
rer markedet tett, og tar grep når det 
trengs, sier Hotvedt. 
Eget konsept
På gründerens bensinstasjoner finner 
du ikke verkstedhall med smøregrav. I 
stedet satses det hardt på tre faktorer: 
Mat, vask og drivstoff. 
–  Vi skal tilby en rikholdig meny av mat 

og drikke. For vår del heller det mot 
gatekjøkken-kategorien. Vi har utviklet 
et eget konsept for bilvask, og vi skal 
tilby drivstoff – eller energi – til kjøretøy-
ene. Det er viktig å ha flere ben å stå på 
i en bransje som vår.  Hadde det vært 
etterspørsel etter verkstedtjenester, så 
hadde vi satset på det. Men behovet er 
ikke lenger tilstede. Dagens biler kom-
mer med så gode garantier at de aller 
fleste velger å kjøre til merkeverkstedet 
om det oppstår et problem.
Store investeringer
Hotvedt sier han følger med på elbil-
utviklingen. Han vurderer stadig om han 
skal investere i ladestasjoner, eller ei. 
Nå er én i kjømda, langs E6 på Kløfta 
i Ullensaker. I Maura i Nannestad har 
han gjort store investeringer for at alt 

OPTIMIST: Hans Petter Hot-
vedt eier 11 bensinstasjoner, 
og har stor tro på fremtiden, 
så lenge man er fremover-
lent. – Vi forsøker hele tiden 
å analysere markedet, og 
satser hardt på det vi mener 
kunden vil ha, sier han.

(Foto: Privat)
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Frykter ikke fremtiden
Av Ingrid Johansen



Inger-Lise Melby Nøstvik, 
generalsekretær i Drivkraft Norge.

(Foto: Drivkraft Norge).

Visste du at…
... 32 prosent av de solgte nybilene i 
Norge i fjor var elbiler. 

... det ligger at nesten 80.000 nord-
menn vurderer å kjøpe elbil i løpet av 
de neste 12 månedene, hvis man skal 
tro tallene fra Elbilbarometert 2019.  

... Nissan Leaf troner på toppen over 
de mest kjøpte elbilene her til lands. 
Volkswagens e-Golf er en god nummer 
to, etterfulgt av BMW i3. 

... i Norge ønsker langt flere å kjøpe 
elbil i fremtiden sammenlignet med 
nabolandene. I 2018 svarte 11 prosent 
av nordmennene at de vil kjøpe elbil 
neste gang. I Sverige lå tallet på fire 
prosent, mens det i Danmark lå på to 
prosent. 

... den største årsaken til at folk ikke 
kjøper elbil, er manglende rekkevidde. 

Kilde: Norsk Elbilforening

skal ligge til rette for et ladekonsept i 
fremtiden. 
– Salg av elbiler øker, og den utviklingen 
tar vi på alvor. Vi vurderer hele tiden om 
vi skal handle. Samtidig har vi valgt å 
sitte stille i båten en stund, fordi utviklin-
gen skjer i så raskt tempo. En ladesta-
sjon handler om store investeringer for 
en bedrift, og fortsatt er det sånn at de 
fleste fyller bensin og diesel. Men vi er 
våkne og følger med, sier han.
Stabilt drivstoffsalg
Inger-Lise Melby Nøstvik, generalsekre-
tær i Drivkraft Norge, forteller at det i 
snitt selges fire milliarder liter drivstoff 
årlig her til lands. Tallet har vært stabilt 
over flere år, men i fjor gikk salget ned 
med halvannen prosent. Hun deler Hot-
vedts oppfatning om at fremtiden nød-

vendigvis ikke ser mørk ut for landets 
bensinstasjoner, som hun mener har vist 
seg å være omstillingsdyktige. 
– Salg av drivstoff har holdt seg ganske 
stabilt over lang tid, hvor innblanding 
av biodrivstoff er den viktigste årsaken 
til at klimagassreduksjonene fra trans-
portsektoren går ned.  Så gjelder det for 
stasjonene å henge med i den teknolo-
giske utviklingen. Fremtidens bensinsta-
sjoner en energistasjon som skal tilby 
det produktet kunden ønsker seg, enten 
det er energi til bilen, eller det er energi 
til fører og passasjer, sier hun. 
Utgått verkstedhall
Heller ikke Nøstvik ser behovet for den 
nostalgiske bensinstasjonen med verk-
stedhall.

– Hvor mange ganger i løpet av et år 
trenger du egentlig det tilbudet? Den 
type stasjoner finnes nesten ikke lenger, 
sier hun og peker på at de fleste har så 
gode biler i dag at det ikke er behov 
for verkstedhjelp på samme måte som 
tidligere. 
Generalsekretæren sier at organisasjo-
nens medlemmer er fremoverlente og 
nytenkende. 
– Ved utgangen av 2018 var sju prosent 
av bilparken i Norge elektrisk. Det gjør 
at mange satser på at stasjonene også 
skal være utstyrt med hurtiglading for 
elbilene. Våre medlemmer er observante 
og følger med for å møte utviklingen, 
sier Inger-Lise Melby Nøstvik.

NOSTALGI: Stasjoner som dette finnes 
ikke lenger. Den unge mannen er  forevi-
get ved den lokale bensinstasjonen på 
Filtvedt i Buskerud, høsten 1964.

Foto: Statsarkivet i Stavanger. Opphavs-
person: Ukjent
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FREMTIDEN: Bensinstasjonskjeden Circle K tar grep for å møte morgendagen. Sånn 
vil fremtidens stasjon se ut, med pumper for bensin og diesel til venstre i illustrasjo-
nen, butikk i midten, og med ladere til elbil helt til høyre. Kjeden har ambisjoner om 
å doble antall ladestasjoner, firedoble antall ladepunkter og tidoble ladekapasiteten i 
sitt norske stasjonsnettverk.

Illustrasjon: Circle K
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Norge er for lengst blitt bitt av elbil-ba-
sillen, og med det følger også utfordrin-
gen med å etablere nok ladestasjoner. 
De fleste elbileiere ønsker å kunne lade 
bilen hjemme. Men spesielt i boligsa-
meier er det ikke alltid like enkelt å få 
tilrettelagt for lading. Siden etterspør-
selen er så stor, betyr dette at pålitelige 
ladesystemer for elbil mer og mer blir 
en nødvendighet for boligselskaper, ikke 
noe de bare kan velge om de føler for 
det.
Hovedutfordringen er å finne den rette 
ladeløsningen for å ivareta alle beboeres 
interesser, fordele kostnadene rettferdig 
og sikre god utnyttelse av strømnettets 
kapasitet.
Og som oftest ligger løsningen i et 
smart ladesystem.
Prosjektleder for elbil hos entreprenøren 
Roxel, Fredrik Hegland, og spesialrådgi-
ver i boligbyggelaget Bate, Njål Nessa, 
hjelper ofte kundene sine med å finne 
gode løsninger for lading av elbil.
Et av de første og største spørsmålene 
som stilles når et boligselskap vurderer 
å investere i elbilladere, er kostnadene. 
Utgiften for selve infrastrukturen – og 
hva dette vil koste styret og beboerne 
– er én ting. Enda viktigere er hvordan 

kostnadene for ladestasjoner og forbruk 
skal fordeles.
Bensin- og dieselbileiere (uten planer 
om å gå til innkjøp av elbil) – eller de 
som ikke har bil i det hele tatt – er natur-
lig nok lite interesserte i å betale for å 
lade naboens elbil, og uenigheter har 
flere ganger ført til at forslag legges på 
is.
Uenige om lading
Med en smart elbillader kan styret i 
boligselskapet hoppe bukk over denne 
problemstillingen.
– Med smarte ladere har styret full 
kontroll over forbruket til hver enkelt 
elbileier i borettslaget, og kan derfor ta 
betalt for den enkeltes forbruk. At styret 
dekker kostnadene forbundet med 
infrastrukturen er helt naturlig, da dette 
er noe som kommer alle beboerne til 
gode, mener Nessa.
– De aller fleste er enige om at den 
mest rettferdige løsningen innebærer at 
de beboerne som faktisk har elbil tar en 
større del av regningen. Styret dekker 
infrastrukturen, og beboerne betaler 
for sin smarte ladestasjon og strømmen 
de bruker. Da betaler de litt mer der og 
da, men i lengden vil de spare inn dette 

gjennom felleskostnadene, supplerer 
Hegland.
Og hvorfor bør boligselskapet dekke 
kostnadene knyttet til ladestasjonenes 
infrastruktur? Jo, ifølge Nessa og Heg-
land bidrar investeringen til en økning i 
verdi og attraktivitet for samtlige boliger 
i fellesskapet.
– Vi ser nå helt klart at stadig flere et-
terspør tilretteleggelse for lading av 
elbil, og jeg har ved flere anledninger 
opplevd at potensielle kjøpere har truk-
ket seg dersom dette ikke er tilfelle. 
Hvorvidt det er en ladestasjon på plass 
spiller ingen særlig rolle, men det stil-
les stadig høyere krav i markedet til at 
infrastrukturen er på plass, understreker 
Nessa.
Økt verdi for samtlige boliger
– Det er selvsagt en direkte verdiøkning 
tilsvarende prisen på ladestasjonen, men 
det er selve infrastrukturen som gir den 
store gevinsten. Det gjør leiligheten mer 
attraktiv for flere potensielle kjøpere, 
og kan føre til at flere melder seg på 
budrunden, sier Hegland.
– Og flere interessenter betyr trolig 
raskere salg og en bedre pris, mener de 
to ekspertene.

Etterspørselen etter tilrettelagt 
elbillading blir stadig større, 

og mange boligselskaper 
investerer i ladesystemer. 

Utfordringen er ofte 
å finne en god måte å 
fordele kostnadene på.

Boligselskaper investerer i smarte ladestasjoner for å unngå konflikt:

Skal bensinbileiere betale for 
naboens elbil-lading?

Av Pål Sønsteli
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Der infrastrukturen har mest å si for 
boligenes verdi, er valget av ladestasjon 
avgjørende når det kommer til effektiv 
utnyttelse av strømnettets kapasitet – 
og det er her smarte ladestasjoner virke-
lig kommer til sin rett.
Smarte ladesystemer kan måle hvor mye 
av kapasiteten som brukes, hvor mye 
som er til overs opp mot hovedsikrin-
gen og til slutt dra nytte av infoen for å 
balansere og fordele tilgjengelig strøm 
mellom alle tilkoblede biler.
Bedre utnyttelse av kapasiteten
De beste ladesystemene kan bidra med 
opptil 66 prosent bedre utnyttelse av 
tilgjengelig strøm, noe som betyr at alle 
enheter nesten alltid får akkurat den ef-
fekten og strømmen de har behov for.
– Enkelte av de vi snakker med uttrykker 
et ønske om å ha 22kW tilgjengelig på 
hver parkeringsplass til enhver tid. Det 
er både urealistisk og unødvendig – for 
ikke å snakke om kostbart – så sant ikke 
samtlige i fellesskapet eier Tesla, og 
alle har tomt batteri samtidig, forteller 
Hegland.
– Effektiv utnyttelse av den eksisterende 
kapasiteten er et vesentlig argument for 
å velge en smart ladeløsning. Hvis du 

kommer i en situasjon der du må øke 
strømkapasiteten i fellesskapet kan det 
fort bli kjempedyrt, understreker Nessa.
Dyrt kan det også bli dersom man har 
mange elbiler koblet til strømnettet og 
hovedsikringen i borettslaget gjennom 
vanlige stikkontakter og improviserte 
ladeløsninger.
Trygg lading av elbiler
Feilbruk kan overbelaste strømnettet og 
øke risikoen for brann.
– DSB (Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap) har kommet med 
føringer der de fraråder lading i vanlig 
stikkontakt, og i bruksanvisningen til de 
fleste elbiler står det at denne kabelen 
er ment som nødlader og ikke til jevnlig 
bruk, påpeker Hegland.
– Når du installerer moderne, smarte 
ladestasjoner eliminerer du brannfaren. 
I tillegg slipper du overbelastning på 
strømanlegget, kommenterer Nessa.
Selv om installasjon av infrastruktur og 
ladestasjoner er rimeligere enn hva 
mange boligselskap muligens ser for 
seg, er det like fullt en betydelig inves-
tering for boligselskapet. Et spørsmål 
som melder seg er derfor om et lade-
system de kjøper i dag vil være utdatert 

om fem år – når nye og kraftigere elbiler 
er tilgjengelig på markedet.
Tilrettelagt for fremtiden
– Dette er et kritisk punkt for smarte 
ladere. De er tilrettelagt for fremtiden, 
og lar deg oppgradere og legge til nye 
funksjoner uten at du må bytte ut selve 
ladeboksen, forteller prosjektlederen, 
og kommer med en oppfordring:
– Jeg tror også mange har et litt feil 
fokus. Ja, det er korrekt at det kommer 
kraftigere biler i årene fremover, men 
kommer du til å øke kjøringen din? Ikke 
se deg blind på hvor mye bilen kan lade, 
tenk heller over hvor mye du kjører.
Nessa mener det generelt er akseptert 
blant Bates kunder at smart-elbilladere 
er det som må til her og nå.
– Om det kommer opplegg for tråd-
løs lading og slike ting i fremtiden, vil 
ladeboksene de monterer i dag følge 
utviklingen. De kan derfor benyttes i 
overskuelig fremtid, mener han.

Smarte ladestasjoner er løsningen for 
boligsameier. Da er det ikke fellesskapet 
som dekker kostnadene for strømforbru-
ket, men hver enkelt elbileier.

FOTO: COLOURBOX / ADOBE

Boligselskaper investerer i smarte ladestasjoner for å unngå konflikt:

Skal bensinbileiere betale for 
naboens elbil-lading?
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Pass på at førerkortet
ikke går ut på dato
Sitter du med et førerkort som er utstedt før 19. januar 
2013 og gyldig til du runder 100 år? Glem det! Du må 
etter hvert fornye det.

Hvilket førerkort har du? Grønn bok? Stort rosa? Bankkortstørrelse?
Grønn bok

Er førerkortet ditt utstedt før 1. april 1979, må du fornye 
førerkortet før 1. januar 2020.
Stort rosa førerkort 

Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. april 1979 til og 
med 31. desember 1997, må du fornye førerkortet før 1. 
januar 2023.
Rosa førerkort i bankkortstørrelse

Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. januar 1998 til 

og med 18. januar 2013, må du fornye førerkortet før 1. 
januar 2033.
Er førerkortet ditt utstedt etter 19. januar 2013 kan du se 
i kolonne 11 på baksiden av førerkortet for fristen på når 
det må fornyes.
Fornyelse etter fylte 75 år

Ønsker du fortsatt å kjøre bil etter at du har fylt 75 år, må 
du til legen for å få en helseattest. Førerkortet vil få en gyl-
dighet på inntil tre år, alt etter din helsetilstand. Etter fylte 
78 år, kan førerkortet fornyes med inntil to år av gangen.

Fra og med 19.januar 2013 er det nem-
lig innført administrativ gyldighet på 15 
år på førerkort. Det vil si at førerkortet 
ditt vil få 15 års gyldighet neste gang 
det fornyes.
Ble førerkortet ditt utstedt før denne 
datoen og er gyldig til hundreårsdagen 
din, må det likevel fornyes. Fristen for 
når du må fornye avhenger av hvilken 
type førerkort du har (grønn bok, stort 
rosa førerkort eller rosa førerkort i bank-
kortstørrelse – se egen faktasak).
For alle fornyelser må du møte på en 
trafikkstasjon, og ha med deg førerkort 
og gyldig legitimasjon. Nytt bilde tas på 

trafikkstasjonen.
Den nye førerkortforskriften er innført 
blant annet fordi du skal ha et førerkort 
med ferskest mulig bilde og de beste 
sikkerhetselementene.
Etter at du har fylt 75 år, må du også 
som kjent ha legeattest på at du har 
helse til å sitte bak rattet. Alt avhengig 
av attesten fra legen, vil førerkortet bli 
fornyet med inntil tre år av gangen. 
Skulle du glemme å fornye førerkortet, 
så kan du risikere å måtte kjøre opp på 
nytt. Sjekk derfor gyldighetstiden på 
førerkortet, og kontakt Trafikkstasjonen 
om du har spørsmål rundt fornyelse.

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

Dignita garanterer en godkjent og fungerende alkolås under hele leieperioden.

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

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

*pris avhenger av antall.

Du skal ha et førerkort med ferskest 
mulig bilde. Nytt bilde tas på trafikksta-
sjonen.



Er du klar for en ny 
sesong på veien?

Med 35 bobil-verksteder over hele landet, er 
Bobilenes Servicekjede forberedt på å hjelpe deg 
om du får problemer i løpet av norgesferien. De 
gir deg også sine aller beste tips før sesongstar-
ten, slik at du kan gjøre mest mulig for å fore-
bygge problemer med bilen.

LES MER PÅ DE NESTE SIDENE



Etablerer 35 verksteder for
bobiler over hele Norge
Bobilenes Servicekjede 
er en av få i Norge som 
spesialiserer seg på 
landsdekkende reparasjon 
av chassis, drivverk og 
motor – uten å ha fokus 
på selve boenheten. 35 
verksteder er strategisk 
plassert rundt i landet, og 
flere er under oppseiling.

– Vi tilbyr verkstedtjenester der kundene 
bor og der de ferdes. Det spiller ingen 
rolle hvor bobilen deres er kjøpt. Alle 
er velkommen til oss, og alle skal vite at 
reservedelene de måtte trenge, aldri er 
langt unna.
Slik lyder strategien til Bobilenes 
Servicekjede som drives av RSA, 
hvor RSA Bil er landets største Fiat-
forhandler.  
– Nærmere 90 prosent av alle bobiler 
som kjører langs norske veier er bygd på 
rammeverket til Fiat Ducato; blant andre 
Hymer, Challenger, Rapido, Bürstner, 
Kabe, Dethleffs og Adria. Som tidligere 
Fiat-importør, og i dag landets desidert 
største Fiat-forhandlerkjede, mener vi 
selv å ha landets best utbygde service-
apparat for chassis, motor og drivverk 
for disse bobilene, sier Claus Magelssen.
Han er senior forretningsutvikler i RSA 
– Rutebileiernes Standardiserings-Aksje-
selskap, og understreker at de selvfølge-
lig også hjelper bobileiere uten Fiat-
chassis under sin rullende fritidsbolig. 
– Vi har hatt stor suksess etter etablerin-
gen for tre år siden. Nordmenn utgjør 
den største delen av kundeporteføljen, 
men samtidig ser vi at flere og flere 
utenlandske bobilentusiaster finner 
veien til verkstedene våre. Flerspråklig 
markedsføring og målrettet Google-
satsing er blant årsakene til det, sier 
Magelssen.
Økt vinterbruk
Statistikk fra Norges Caravanbransjefor-
bund, viser at det finnes rundt 50.000 
registrerte bobiler i Norge. Over 40.000 
av disse er bygd på nettopp et Fiat-
chassis.

Claus Magelssen og Børre Johannessen hos RSA er fornøyd med mottakelsen Bobi-
lenes Servicekjede har fått over hele Norge.

– I fjor ble det solgt 4.116 nye bobiler 
her til lands. Bruktsalget var på over 
10.000 bobiler. Vi vet også at det hvert 
år er flere enn 70.000 turister som feri-
erer med bobil i Norge. Vinterbruken er 
økende, og gjennomsnittlig kjørelengde 
er 6.000 kilometer per år, sier han.
– Hva med reparasjoner og utstyr 
knyttet til selve boenhetene?

– Vi kan det meste om bil, men innser at 
andre er flinkere enn oss på interiør som 
skuffer, skap, senger, kjøkken og bad. 
Derfor konsentrerer vi oss om det som 
er foran og under boenheten – nem-
lig det biltekniske. For å unngå forrin-
gelse av bobilens sikkerhet, verdi og 
kjørelengde er det viktig å få utført de 
sikkerhetsmodifikasjonene og oppdate-
ringene som kommer, sier Magelssen. 
– Vi ønsker at kjedens tilbud skal gi en 
større opplevelse av ivaretakelse enn 
mange tidligere har følt. Fiat-eksper-
tisen vår gjør oss til mer enn bare til 
kvalifiserte mekanikere. Vi har også solid 
kunnskap om deler. Fra et stort lager 
med originaldeler i Drammen går det 
daglig forsendelser til hele landet. At re-
servedelene kommer raskt frem, er helt 
avgjørende for dem som er på ferie og 
som har behov for å komme seg videre 
så raskt som mulig. Det gjelder enten 
du kjører egen bobil eller har leid den, 
legger han til.

RSA har ingen ambisjoner om å starte 
bobilsalg, men ser på satsingen som 
fordelaktig med tanke på å utvikle og 
utnytte eksisterende verksteders kom-
petanse.
– Vi reparerer Fiat Ducato varebiler hele 
året og kan produktet – enten det er 
varebil eller en bobil. Det er en forutset-
ning at alle verkstedene har tilstrekkelig 
størrelse, takhøyde og løfteutstyr. Sam-
tidig forplikter medlemmene i Bobile-
nes Servicekjede seg når det gjelder 
kompetanse og lokaler for øvrig. Ønsker 
kunden å vente på at bilen skal bli fer-
dig, så skal det selvsagt være fasiliteter 
som sikrer at det er en fornøyelse, sier 
Magelssen.
Ekstra krav til bremser
Han minner om at mange bobiler trolig 
kjøres med vekt opp mot det maksimalt 
anbefalte da brukerne ofte har med seg 
sykler, møbler og andre tyngre gjenstan-
der.  
– Det stiller derfor ekstra krav til at 
bremsene alltid er i orden. En bobil står 
kanskje også stille i lange perioder i 
vinterhalvåret, noe som generelt gjør at 
det vil være lurt å ta en service hvert år. 
Husk også å sjekke dekkene, siden disse 
kan bli ødelagte av å stå stille over lang 
tid, sier Claus Magelssen.
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Av Even Rise



Den typiske bobileieren
Ifølge Norsk Caravanbransjefor-
bund har norske bobileiere en del 
tydelige fellestrekk. Her er de mest 
typiske:
• Voksent kjærestepar i 60-årene – 

med god økonomi
• Er pensjonist (40 prosent)
• Bruker bobilen fra april til oktober
• Ferierer i bobilen i cirka 40 dager 

årlig
• Ferierer i Sverige og Norge
• Elsker frihetsfølelsen
• Leier ikke ut til fremmede
• Kun to til fire prosent prøvekjører 

ved kjøp

Mekanikerne i Bobilenes Servicekjede har lang erfaring med reparasjoner 
av bobiler. De har god oversikt over de vanligste grunnene til at bobilen 
får problemer – og ferieturen får en plutselig og uventet bråstopp. Her er 
deres viktigste kontrolltips til deg som snart legger ut på veien:
• Ikke glem den den årlige servicen.

• Les instruksjonsboka, og gjør deg kjent med relevant informasjon.

• Motorolje. Peil nivået etter hver drivstoffylling. Etterfyll ved behov.

• Lufttrykk. Sørg for riktig lufttrykk. Dette både reduserer slitasje, er god 

økonomi og bedrer bilens kjøreegenskaper.

• Mønsterdybde. Sjekk at dekkene minst tilfredsstiller myndighetens krav.

• Kjølevæske. Sjekkes ved kald motor.

• Bremsevæske. Sjekke nivået underveis. Plutselig endring kan være lekkasje.

• Nedkjøling og smøring. Vent i et par minutter før du stopper motoren etter 

kjøring. Reduserer slitasje og risiko for skader.

Dette bør du sjekke
før bobilsesongen

21MOTORFØREREN  |   2  |   2019



Elbilmek AS
Drengsrudbekken 8

1383 ASKER
Tlf. 968 01 716

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Agder
Vegmerking AS

Jomåsveien 1047
4820 FROLAND
Tlf. 992 78 165

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Bilsenteret
Bjugn AS

Botngård
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 05 30

Karma
Marit Meløy AS

Kongegata 22
3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20

Bilxtra Hitra
Bjørn Myhrens
Verksted AS

 7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 30

Salten Dekk
& Bilpleie AS
Bergverksveien 5

8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Baggerød AS
Nedre vei 8

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Leirvik Gjestehavn
Tlf. 53 49 67 66 - sh@stord.kommune.no

Heilautomatisk betaling i gjestehamna, betalingsautomat eller app
GoMarina

Havnepris: Kr. 255,- opp til 40 fot, Kr. 355,- over 40 fot.

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

 Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

2802 GJØVIK - Tlf. 61 13 80 80

Sandstuveien 70, 0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00 - www.pkfblr.no

Nedrevei 8, 3183 HORTEN
Tlf. 33 03 54 70 - www.firing-thorsen.no

Arild Vedvik
Kran & Transport AS

Gauterødveien 39C, 3154 TOLVSRØD
Tlf. 909 10 127 - www.avkt.no

7260 Sistranda - Tlf. 72 44 63 18

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

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

Langgaten 48
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Flovegen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 55 90
firmapost@dale-ror.no

www.comfort.no

TOTALLEVERANDØR AV MARINAANLEGG
Våre produkter har høy kvalitet og lang levetid

www.vikorsta.no

MA 2-2019.pmd 20.03.2019, 09:522
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

porsgrunn.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no aurland.kommune.no Oppvekst
oygarden.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no sel.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
Rådhuset, 3890 VINJE

Tlf. 35 06 23 00  -  www.vinje.kommune.no

gildeskal.kommune.no

eidfjord.kommune.no

haram.kommune.no
oyer.kommune.no

kongsberg.kommune.no

loten.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

valle.kommune.no marker.kommune.no

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardt ranspor t .no -  www.midtgaardt ranspor t .no

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.no

Kongsv 75, 2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 35 95 00 - www.vintereventyr.no

Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

Bil og Anleggssupport AS
Sjåheiveien 34, 8209 FAUSKE

Tlf. 906 73 779

4064 STAVANGER
Tlf. 51 44 41 00 - www.ncvest.com

Bøgata 69, 3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 90  -  www.mtregnskap.no

MA 2-2019.pmd 20.03.2019, 09:523

Støtt vårt arbeid for en rusfri 
og sikker trafikk du også.
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Nulltoleranse for alkohol langs våre veier



Din medlemsfordel:
MA redningsavtale med Viking

Som medlem i MA – Rusfri Trafikk og 
Ung i trafikken med autohjelp, får du 
rett til to kostnadsfrie assistanser i året. 
Dersom du skulle behøve flere assistan-
ser betaler du en egenandel på kr. 100,- 
pr. assistanse.
Ring MA Autohjelp tlf. 800 30 008 (fra 
utlandet +47 22 68 50 09). Ha ditt med-
lemsnummer klart.
Det er kun disse numrene som gjelder 
for MA Autohjelp. Du får god service og 
rask hjelp!
Medlemskapet gjelder ved assistanse-
behov i hele Europa under forutsetning 
av at tjenesten er tilgjengelig lokalt i de 
enkelte land.
VIKTIG: 

Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og 
ikke avbestilles, må betales av medlem-
met!

Sjekk om du trenger tilleggsdekning:
- Hvis bilen kun er ansvarsforsikret, 

får du MA Autohjelp ved å betale et 
tillegg på kr 330,- pr. år i tillegg til 
medlemskontingenten.

- Du får MA Autohjelp for motorsykkel, 
moped og firehjuling ved å betale en 
tilleggsdekning på kr 330,- pr. år i til-
legg til medlemskontingenten.

- Ved driftsstans over 24 timer får du 
gratis leiebil begrenset oppad til kr 
2.000,- ved å betale en tilleggsdekning 
på kr 330,- pr. år i tillegg til medlems-
kontingenten.

Kontakt MA, så sender vi deg faktura.
Husk å oppgi kjøretøyets registrerings-
nummer og hva tilleggsdekningen skal 
gjelde for.

Som MA – og Ung i trafik-
ken-medlem med autohjelp 
har du rett til to kostnadsfrie 
assistanser i året. Dersom du 
skulle behøve flere assistan-
ser betaler du en egenandel 
på kr. 100,- pr. assistanse.

MA Autohjelp gjelder for deg som per-
son og er knyttet til biler som:
- eies av medlemmet.
- tilhører andre personer i medlemmets 

husstand, men som kjøres av medlem-
met.

- er registrert på et firma og medlemmet 
er fast bruker av bilen.

- som har gyldig kasko- eller delkasko 
forsikring. Vekt opp til 5 tonn.

Dekningen gjelder ikke for:
- husstandsmedlemmer som ikke er 

medlemmer i MA
- biler med utenlandske skilter
- biler i kommersiell tjenestebruk
- biler med prøveskilter
NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulin-
ger krever tilleggsdekning.

MAs medlemmer i følgende kategorier 
er dekket av MA Autohjelp:
- MA Medlemskap m/autohjelp
- Familiemedlem MA (ektefelle/sam-

boer)
- Plussmedlem Ung i trafikken

Tre kategorier dekket

Hvem gjelder avtalen? Tilleggsdekning?
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Støtt oss ved å kjøpe 
MAs aktivitetshefte
Heftet inneholder spennende aktiviteter for hele familien.
Du kan bestille ved og sende mail til ma@marusfritrafikk.no eller 
ringe oss på  tlf. 22 47 42 00.
Pris kr. 448,- fritt tilsendt.
Takk for støtten!

Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
betale kontingenten med Avtalegiro!

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

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

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

Slik bestiller du for Ung i trafikkens 
medlemmer:

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

Slik bestiller du for MA-medlemmer:

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

Kun kr 85,- pr billett
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I MA – Rusfri Trafikk har vi en tradisjon 
for å arrangere en konferanse for orga-
nisasjonen i årene mellom landsmøter. 
I år ble arrangementet lagt til Garder-
moen den 29. mars.
Rundt 40 deltakere fra lokalavdelingene 
i MA – Rusfri Trafikk hadde meldt seg 
på årets konferanse. En aktiv forsamling 
fikk prøvd ut sine retoriske ferdigheter 
under kyndig ledelse av Siri Blindheim 
fra Retorisk Institutt. De fikk også nyttig 
kunnskap om eldre og legemidler i 
trafikken av overlege Gudrun Høiseth 
fra rettstoksikologisk avdeling ved Oslo 
Universitetssykehus.
Retorikk
For en utadrettet organisasjon som 
MA – Rusfri Trafikk er det viktig at alle 
tillitsvalgte føler seg trygge på budska-
pet i møte med publikum. Det styrker 
troverdigheten å kunne underbygge 
standpunktene på en overbevisende 
måte. Retorikkens systematiske oppbyg-
ging er et godt verktøy når vi ønsker å 
bli hørt eller nå frem: I praksis med bevis 
og argumenter som både underbygger 
påstandene og som appellerer til logos 

(fornuften), etos (det som føles godt og 
riktig) og patos (følelsene). Disse ferdig-
hetene behøver vi når vi skal overbevise 
noen om at det er lurt å bli et medlem i 
MA – Rusfri Trafikk.
Eldre og medikamenter i trafikken
Som mange har fått med seg, ble det 
i 2012 innført straffbarhetsgrenser i 
Norge for 20 legemidler eller illegale 
stoffer. Det ble også satt straffeutmå-
lingsgrenser for 13 av dem (tilsvarende 
0,5 og 1,2 ‰). For kjøring i en tilstand 
tilsvarende mer enn 1,2 i promille, er 
straffen ubetinget fengsel. I februar 
2016 ble listen utvidet til 28 stoffer, og 
med straffeutmålingsgrenser for 22 av 
de 28 midlene.
Rusmiddelgrensene gjelder ikke dersom 
bruken er i henhold til gjeldende resept 
fra lege eller tannlege, men ved trafikk-
ulykker skal det foretas en individuell, 
sakkyndig vurdering. Hensikten vil da 
være å fastslå om føreren har vært påvir-
ket (eventuelt hvor mye), og om påviste 
konsentrasjoner har vært forenlig med 
legens foreskrivninger.

Overlege Gudrun Høiseth viste blant an-
net at alkohol var det absolutt vanligste 
rusmiddelet blant bilførere over 65 år 
som er mistenkt for ruspåvirket kjøring. 
Diazepam (beroligende) og zopiclone 
(sovemedisin) er de vanligste legemid-
lene som misbrukes i trafikken. 
Både veikantstudier og andre fors-
kningsprosjekter viser at legemidler er 
mer utbredt enn alkohol i normaltrafikk. 
Blant 0,3 % av tilfeldige bilførere finner 
vi alkohol, mens legemidler påvises hos 
3,2 %. 
Med bakgrunn i statistikken over om-
komne førere, der de alkoholpåvirkede 
bilførerne utgjør et skyhøyt antall sam-
menlignet med førere som har brukt rus-
midler og medikamenter, kunne Høiseth 
konkludere med at
...legemidler alene er forbundet med 
mindre risikoøkning enn alkohol
...risikoen øker ved kombinasjon med 
illegale rusmidler eller alkohol
...de legemidlene som påvises hos drep-
te førere og ulykkesførere ofte kommer 
fra illegale kilder

Øvde inn argumentene for
å vinne flere medlemmer

Organisasjonskonferansen 2019

Siri Blindheim fra Retorisk Institutt.

Overlege Gudrun Høiseth.Våre tillitsvalgte fikk drillet argumentene og diskutert seg frem til de mest effektive 
metodene for å overbevise nye medlemmer til MA - Rusfri Trafikk.

26 MOTORFØREREN  |   2  |   2019

MA-MEDLEMSKAP



Familiemannen, tillitsmannen og samfunnsbyggeren Olav Solheim er død
Olav Solheim sovnet rolig inn den 4. mars med sine 
nærmeste rundt seg, etter lang tid med sykdom. Det var 
med sorg jeg mottok beskjeden om at Olav var gått bort. 
Olav var en solid klippe i livet for mange, ikke minst for sin 
familie og sine mange venner. Med Olavs bortgang har vi 
mistet en nær venn og et godt medmenneske.
Jeg hadde gleden av å bli godt kjent med Olav gjennom 
MA. Olav har innehatt verv i MA både lokalt, i distriktslaget 
og sentralt. I perioden 1984 til 1998 var Olav sentralstyre-
medlem i MA. I perioden 1990 til 1998 var han styreleder. 
Deretter var han medlem av informasjonsutvalget, politisk 
utvalg og kontrollkomiteen. Hans siste verv var som leder 
for MAs gullmedaljenemnd fra 2010-2016. Olav hadde 
også MAs høyeste utmerkelse, MAs gullmedalje. 
Olav var sterkt engasjert i edruskap- og trafikksikkerhets-
arbeidet. Jeg var hans nestleder i MAs styre fra 1990 til 
1996. Olav stod støtt i all slags vær. Han hadde integritet 
og styrke. Var samlende og viste vei. Strategisk og målret-
tet på samme tid. Olav var kunnskapsrik og delte villig med 
oss andre. Vi hadde et meget godt samarbeid i de årene 
jeg hadde glede av å være hans nestleder. MAs rolle var 
avgjørende for å få senket promillegrensen fra 0,5 promille 
til 0,2 den 1. januar 2001. Mye av grunnlaget for denne 
viktige lovendringen for økt trafikksikkerhet, ble lagt da 
Olav var styreleder i MA.
Jeg vil huske Olav som familiemann og tillitsmann. I mange 
år hadde han politiske verv (for KrF) i fylkeskommunal regi, 
var medlem av Fylkestinget i Møre og Romsdal, medlem av 

samferdselsutvalget og likestillingsutvalget samt medlem 
av Nasjonal rassikringsgruppe. Olav fikk også Trafikktryg-
gingsprisen i 2009 fra fylkestinget i Møre og Romsdal. 
På livets vei setter vi alle våre fotavtrykk. Noen setter 
større fotavtrykk enn andre. Olav var en slik person. Olav 
var opptatt av sine medmennesker, opptatt av nærmiljøet 
og samfunnet rundt. Tok ansvar, og var med på å utvikle lo-
kalsamfunnet både med å skape arbeidsplasser og bygge 
menighetshus. Olav behersket de fleste disipliner både 
praktisk og teoretisk, noe hytta og naustet på hjemplassen 
Lote er et godt bevis på.
En fullstappet Stranda Kirke tok den 12. mars et siste farvel 
med Olav. I begravelsen ble det tegnet et godt bilde av 
familiemannen, tillitsmannen og samfunnsbyggeren. Olav 
fikk overalt hvor han ferdes, manges tillit. En tillit som han 
forvaltet på den beste måte. Jeg tenker tilbake med glede 
på vårt vennskap og den gjestfrihet vi alltid ble møtt med 
når min familie tok turen innom hytta på Lote om somme-
ren. Olav og Marit var et godt team sammen, opptatt av 
familien, venner og generasjonene som kom etter. Selv om 
Olav nå er borte, vil minnene fortsatt leve. Vi minnes Olav 
i takknemlighet. For MA var Olavs innsats viktig, en ildsjel 
som alle organisasjoner er så avhengig av.
Jeg lyser fred over Olavs minne.
Geir Riise
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Han sto der med bestått eksamen i 
bedriftsøkonomi, Ole E. Veimodet fra 
Hedalen i Valdres. Det var på midten 
av 80-tallet. Den unge mannen som da 
jobbet administrativt i lokalavisen kastet 
seg på utdanningen fordi en slektning 
skulle undervise, og oppfordret ham til å 
delta på kveldsstudiene. Vel ett år etter 
endt utdanning søkte han ni jobber, fikk 
fire av dem - og valgte stillingen han ble 
tilbudt i Motorførernes Avholdsforbund. 
Tanken var å bli et par år. To ble til ti. Så 
leverte han oppsigelsen. Men nei, de 
ville ikke gi slipp på ham og ba Veimo-

det om å bli. Han snudde og takket ja. 
Nå kan han snart se tilbake på snart 32 
år i organisasjonen.
– Trivsel, mye bra folk og en viktig 
oppgave, sier 60-åringen når han får 
spørsmål om hvorfor han har blitt i MA 
så lenge. 
– Jeg har møtt utrolig mange bra folk 
disse årene, både kolleger og tillitsvalg-
te. Vi har blitt færre og færre i MA, men 
vi har det likevel veldig bra på jobb. Så 
mener jeg vi gjør et viktig arbeide. Det 
er fortsatt for mange som dør i trafikken. 

Å jobbe mot rus i trafikken er kjempe-
viktig, sier han. 

Hode for tallfag
Han skjønte ganske tidlig at det var 
tallfag som var «hans greie». Hjemme 
i Hedalen, hvor han bodde med mor, 
far og besteforeldrene på morssiden i 
samme hus, syklet han tilsammen én mil 
til og fra skolen hver dag. De første sko-
leårene var matematikken kjedelig, det 
gikk for sakte. Men etterhvert ble den 
mer og mer utfordrende og Veimodet 
stortrivdes med å knekke det ene mat-

Eventyrlysten tallknekker

Når økonomisjefen vår har ferie, pakker han bilen og reiser avgårde rundt i Europa 
med sin bedre halvdel. Nå kan Ole E. Veimodet se tilbake på over 30 år i MA. 

MA-INTERVJUET

Av Ingrid Johansen / Espen Solli (foto)
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testykket etter det andre. Håndverksfag, 
derimot…
– Jeg fikk da laget noe på sløyden, 
begynner han selvironisk. 
– Jeg klarte å kare meg til en skapelig 
karakter i sløyd, for jeg laget en krakk. 
Men noen håndverker ble jeg aldri, nei. 
Det lå ikke for meg. Men akkurat den 
krakken, den har jeg fortsatt, sier han. 
Nå er han i gang med å sette i stand 
barndomshjemmet i hjembygda. Rettere 
sagt, han har satt i sving en gammel 
kamerat som bas for prosjektet. Selv 
strekker han seg til å være håndlanger. 
Han og hans bedre halvdel, som han 
selv kaller samboeren, Kari, skal ta i bruk 
huset i helger og i ferier. Ikke for dét, er 
det noe Veimodet liker veldig godt, så 
er det å pakke bagasjen i bilen og sette 
snuten mot det store utland når han har 
ferie. Han har besøkt 48 land så langt i 
livet, noen av dem flere ganger, og han 
har ikke tenkt å stoppe med det første. 

Reiseglad
– Vi er veldig glad i å reise. Vi kjører 
gjerne bil og drar både utenlands og 
innenlands. Vi planlegger en reise til 
USA, selv om den ikke skal skje med 
det aller første. Jeg har vært der før, 
men reiser gjerne tilbake. Vi har for det 
meste besøkt ulike land i Europa. I det 
siste har jeg besøkt flere land på Balkan, 
sier han. 
Han forteller at den kanskje mest ekso-
tiske plassen han har vært på er Singa-
pore. En dag håper han å komme seg til 

Sør-Amerika. 
– Jeg har aldri vært lenger sør enn Kari-
bien. Sør-Amerika er et stort kontinent 
jeg aldri har besøkt, det virker som et 
spennende reisemål, sier han. 
Til våren ser han for seg å gjeste Spania 
igjen. Veimodet forteller at de ikke 
bestandig vet eksakt hvor de havner 
på bilturene sine, men som regel peker 
de seg ut et land de skal nå. Overnat-
tingsalternativer bestemmer de seg for 
undervegs. 
– Det er ikke helt på lykke og fromme. 
Vi har alltid en viss anelse om hvor vi vil. 
Vi begynner med Kielferga og kjører et-
ter GPSen, sier han - som alltid ser til at 
bilen er i orden før de legger ut på tur. 
– Jeg sjekker at dekk og bilen for øvrig 
er i stand til en langtur før vi drar. Vei-
ene i Europa er stort sett veldig fine, så 
vi har hatt stort sett bare gode opplevel-
ser på turene, sier han. 

Idrettsentusiast
Når han ikke farter rundt med Kari, drar 
Veimodet mer enn gjerne på idrettsar-
rangement med en god gjeng. Selv 
spilte han fotball til han var 30 år, og har 
også lagt bak seg utallige kilometer i 
skisporet opp gjennom årene. Nå nøyer 
han seg med å heie frem andre. I vinter 
opplevde han VM i Seefeld. Det var 
ikke akkurat hans første verdensmester-
skap. Veimodet har stått på tribunen og 
i løypa under fem verdensmesterskap i 
nordiske grener og fotball-VM bivånet 
han fra tribunen i 1990, 1994 og 1998. 

– Vi er en kompisgjeng som reiser rundt 
sammen. Jeg har fulgt med på idrett 
bestandig og synes det er veldig artig å 
oppleve idrettsøyeblikk. 
Han synes det er vanskelig å trekke fram 
én spesiell hendelse. Han så ikke at 
Oddvar Brå brakk staven i 1982. Veimo-
det var riktignok på veg opp til Kollen 
den dagen, men måtte snu fordi ryggen 
slo seg vrang og hørte alt på radioen 
hjemme. Men mange andre uforglem-
melige øyeblikk er det likevel blitt. 
– Det var spesielt da Norge slo Polen i 
Poznan i 1993. Da sto jeg på tribunen 
og så laget kvalifisere seg til VM i USA 
året etter. Så må jeg jo si at jeg husker 
veldig godt da Petter Northug tok gul-
let på femmila i Falun. Ingen trodde det 
var mulig. Han lå langt etter og det var 
et alvorlig drittvær. Å se at han klarte å 
levere en sånn prestasjon, det var stort. 

Glad optimist
Nå har han nylig rundet 60 år. På 
spørsmål om hvordan akkurat dét føles, 
svarer Veimodet tørrvittig: «Omtrent 
som å være 59». Han har ikke tatt noen 
avgjørelse på hvor lenge han skal jobbe, 
men frykter uansett ikke en kommende 
pensjonisttilværelse. 
– På ingen måte! Jeg ser for meg at vi 
kommer til å reise litt, og at det fortsatt 
er litt småtteri å fikse på i barndoms-
hjemmet mitt. Jeg har mer enn nok å 
drive med, sier Ole E. Veimodet.

MA-INTERVJUET

Skulle ha jobben i to år.
Nå har Ole vært her i 30 år.
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Ole elsker idrett. Og reising. Hva er da 
bedre enn å dra på supportertur til Seef-
eld sammen med gode venner? Ole her 
nederst i midten.



Etter lang ventetid er endelig de første 
demobilene av Audis nye elektriske SUV her: Nye 
e-tron. Mange nordmenn satte seg på venteliste 
uten å ha sett bilen før den dukket opp på Oslo 
Motorshow i fjor høst.

Den blå testbilen min er fulladet og klar. 
Vi har fått tilgang til en Edition One-
utgave med de nye virtuelle sidespei-
lene. I stedet for vanlige sidespeil består 
systemet av to kameraer og skjermer i 
sidedørene. Opplevelsen er meget spe-
siell i begynnelsen, men etter en stund 
blir du vant til det.

Med sidevinduer i såkalt akustikkglass, 
altså doble laminerte vinduer, merker du 
veldig lite vindstøy eller hjulstøy inne i 
bilen. Plassen inne i kupeen er god, og 
setene i skinn med god lårstøtte er beha-
gelige, men kanskje litt harde, å sitte i.

Dashbordet og instrumenteringen med 
Audi Virtual Cockpit Plus-system kjenner 
vi fra A6 og A8 også, og det fungerer vel-

dig bra. Bakseteplassen er god, og det 
flate gulvet i e-tron gir bedre plass og 
økt romfølelse.

Batteripakke på 95 kWh
Bagasjerommet er på 600 liter, og man 
har 60 liter ekstra under panseret foran til 
ladekabelen. Med bakseteryggen ned-
slått, får du 1700 liter med bagasjeplass. 
Bilen kan trekke en tilhenger på 1800 
kilo, og kommer dermed til å ta opp 
konkurransen med Tesla X som praktisk 
talt har vært alene i dette segmentet. 
Skiboks og tilhenger gjør e-tron på et 
blunk klar for påskefjellet! 

Audi e-tron kommer med to elektriske 
motorer, en foran og en litt kraftigere 
bak. Dermed har den en samlet effekt 

på 408 hk eller 300 kW. Dreiemomentet 
er brukbare 664 Nm, og den gjør unna 
0-100 km/t på 5,7 sekunder. Toppfarten 
er satt til 200 kilometer i timen. Tryk-
ker du pedalen helt inn merker du fullt 
trøkk fra første sekund, uten girskift eller 
turbo-forsinkelse. Dette virker!

Audi e-tron veier rundt 2500 kilo, hvorav 
700 kilo skyldes batteripakken. Den er på 
95 kWh, og med en 150 kW DC hur-
tiglader, kan den lades til 80 % på rundt 
30 minutter. Den 34 centimeter tykke 
batteripakken er plassert midt i bilen 
under gulvet/baksetet, og dermed blir 
vektfordelingen nær 50/50 mellom for-og 
bakaksel.

Vår testbil var fulladet med en rekke-
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Masse krefter 
og en drøm 
på strøm!

Av Tommy Hermanrud

Audi e-tron 55
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vidde på 365 kilometer. Etter testrunden 
med normal kjøring med radio og AC på 
som vanlig, hadde jeg ennå bra med rek-
kevidde igjen. I papirene fra Audi er det 
oppgitt at Audi e-tron 55 har en elektrisk 
rekkevidde på 365 kilometer og et for-
bruk på 25,67 kWh pr. 100 kilometer.

Ifølge EV Database vil bilen kunne kjøre 
320 kilometer på vinterføre i minus 10 
grader. Den relativt høye vekten på Audi 
e-tron gjør at den også regenererer mye 
energi i nedoverbakker, og du kan jus-
tere motorbremsen med girhendlene på 
rattet på samme måte som på e-Golf.

Helt i topp på komfort
Når det kommer til kjørekomfort og 
opplevelse ligger Audi e-tron helt i top-

pen. Overskriften «en drøm på strøm» 
har sjelden passet bedre. Med luftfjæring 
og quattro-firehjulstrekk, er den kort og 
godt en fryd å kjøre. I tillegg er bilen 
godt støtdempet, og den har krefter i 
massevis.

Ikke Euro NCAP-testet, men...
En SUV i denne prisklassen leveres natur-
lig nok med det aller meste av føreras-
sistanse og sikkerhetssystemer. Blant 
annet cruisekontroll, lane assist, Audi 
connect nødanrop og pre sense, som i 
kritiske situasjoner iverksetter stramming 
av sikkerhetsbelter, lukking av vinduer og 
panoramatak og aktivering av nødsignal-
anlegg. Modellen er ennå ikke testet av 
Euro NCAP. Men Audi er kjent for god 

kollisjonsikkerhet, så det er grunn til å tro 
at også denne modellen vil få toppscore 
når den blir testet. 

Hva koster den?
Audi e-tron kommer i tre varianter; 55, 
55 Advanced Plus og 55 Exclusive. En 
av forskjellene er at Advanced Plus og 
Exclusive kommer med 20 toms felger 
og kontrastlakk på hjulbuer og nedre del 
av karosseriet. Prisene starter på 654.860 
kroner. Vår testbil, med virtuelle side-
speil og litt ekstra utstyr, kan kjøpes for 
871.960 kroner.

Nærmere 7000 nordmenn som har bestilt 
bilen allerede, og de vil ikke bli skuffet.
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Av Tommy Hermanrud

Jeg tok min prøvetur med nye Peugeot 
508 i strålende solskinn. Testbilen er 
toppversjonen GT, med en 1,6 liters 
bensinmotor på 225 hk og 8 trinns 
automatgir. Bilen er kjapp, og giringen 
er silkemyk. Du merker straks den gode 
komforten som kjennetegner franske 
biler. Sittekomforten er upåklagelig i 
sportsstolene i skinn og Alcantara med 
uttrekkbar lårstøtte.

Dashbordet er flott og moderne med 
mange knapper under den 10 toms store 
pekeskjermen. Under skjermen sitter en 
midtkonsoll med enda flere knapper, 
koppholdere, oppbevaringsrom og den 
spesielle gir-velgeren som du trenger litt 
tid til å venne deg til.

Peugeot har designet rattene i sine nye 
modeller ganske små med flat side både 
oppe og nede. Veldig sporty. Instrumen-
teringen er digital og lettlest, og utseen-
det kan du dessuten forandre på. 

Brede stolper
Plassen innvendig er god på førerplass, 
men jeg merker raskt at designet går 
på bekostning av sikten. Både A- og 
B-stolpene er veldig brede, og fjerner en 
del sikt som du kan trenge for å ha full 
kontroll rundt bilen. Det samme gjelder 
sikten gjennom bakruta, som blir i minste 
laget på grunn av den skrånede takkon-
struksjonen.

I baksetet kan plassen under taket bli 
noe trang for storvokste voksne. Når det 

er sagt, så er jo bilen veldig lekker å se 
på. Og med de rammeløse dørene får du 
en viss sportsbilfølelse når vinduene er 
nede. Bagasjerommet er på 487 liter, og 
feller du ned bakseteryggen, rommer det 
1537 liter.

Lite støy
Nye 508 er god å kjøre, og lydnivået er 
lavt i kupeen. Motor og gir fungerer har-
monisk, og bilen er sprek med sine 225 
bensinhester. Du kan sette den opp i tre 
kjøremoduser; «økonomi», «komfort» og 
«sport». Etter å ha prøvd de forskjellige, 
konkluderte jeg med at «komfort» pas-
set bilen veldig bra. Bensinforbruket er 
oppgitt til 0,57 liter på mila ved blandet 
kjøring, et forbruk som må betegnes som 

Nye Peugeot 508 er en helt ny bil med et meget lekkert og 
sporty design. Du må til de langt mer kostbare konkurrentene 
Audi A7 og VW Arteon for å finne noe lignende.

3232 MOTORFØREREN  |   2  |   2019



helt normalt for en slik type bil. 

High-tech assistansesystemer
I 508 finner vi også en mengde as-
sistentsystemer. For eksempel adaptiv 
cruisekontroll, ryggekamera, nattkamera 
som oppdager vilt i mørket, nødbremse-
assistent som kan oppdage fotgjengere 
og syklister, filskiftevarslingssystem, 
føreroppmerksomhetsvarsling, fartsgren-
segjenkjenning og -anbefaling samt opp-
gradert skiltgjenkjenning. Både denne 
modellvarianten, og den forrige, har fått 
toppscore i kollisjonstestprogrammet 
EuroNCAP.

Bilen har også fullautomatisk parkerings-
assistent, men denne våget jeg ikke å 
prøve. Funksjonen aktiveres på girspa-

ken, og uten at føreren rører rattet eller 
pedalene, oppdager systemet tilstrek-
kelig plass, akselererer og bremser etter 
behov. Systemet hjelper deg også med å 
kjøre ut av en parkeringsplass. Jeg tviler 
ikke på at systemet er helt utmerket der-
som du er komfortabel med å stole mer 
på bilens ferdigheter enn dine egne. 

Priser
Nye Peugeot 508 kommer i fire utstyr-
svarianter: Active, Allure, GT Line og 
GT, både med bensin og dieselmotor. 
Den rimeligste varianten, en 1,5 liters 
Active med 1,5 liters dieselmotor på 130 
hestekrefter og 6 trinns manuell, får du 
fra 342.000 kroner.

Testbilen i GT-utførelse, med 1,6 liters 

bensinmotor på 225 hk og 8 trinns au-
tomatgir, koster fra 502.000 kroner. Min 
testdag med denne linjelekre nyheten fra 
Peugeot var meget positiv. Og enda mer 
spennende blir det når stasjonsvognen 
kommer som ladbar hybrid i 2020. 
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Nye Peugeot 508

Lekker, sporty og 
komfortabel! 



FØLGER DU FABRIKKANBEFALT SERVICE? 
DET ER NØDVENDIG FOR Å OPPRETTHOLDE 
GARANTI OG DRIFTSSIKKERHET PÅ BOBILEN DIN.

ER DU KLAR FOR

Alta, Mathisens Landbruksservice 
Tlf. 78 43 69 33 
www.mathisen-ls.no

Arendal, RSA Bil 
Tlf. 37 00 51 00
www.rsabil.no

Bamble, Myrland Auto 
Tlf. 35 96 86 00 
www.myrlandauto.no

Bodø, Nye O.P. Fure
Tlf. 75 50 31 50
www.opfure.no

Bergen, Oddvar Bjelde
Tlf. 55 53 55 20
www.oddvarbjelde.no

Bærum, Autovia
Tlf. 47 91 09 10
www.autovia.no 

Drammen, RSA Vare-last-buss 
Tlf. 32 21 89 40 
www.rsabuss.no

Egersund, Fardal Bil AS 
Tlf. 51 46 10 00 
www.fardalbil.no

Fagernes, Valdres Bil 
Tlf. 61 35 86 00 
www.valdresbil.no

Fredrikstad, RSA Bil 
Tlf. 69 39 22 60
www.rsabil.no

Førde, Opus 
Tlf. 57 82 99 00
www.opusas.no

Gol, Gol Auto 
Tlf. 32 07 36 33
www.golauto.no

Grong, Peter Brauten Efts
Tlf. 74 31 26 60
www.brauten.no

Hamar, Motor Forum 
Tlf. 62 59 89 50 
www.motorforum.no

Harstad, Auto Nord
Tlf. 77 00 07 80
www.autonordas.no

Karmsund, Nord Motor 
Tlf. 52 81 40 80 
www.nord-motor.no 

Kirkenes, Sør-Varanger Bilteknikk 
Tlf. 78 99 33 58 
www.bilteknikk.no 

Kongsvinger, Kongsbil 
Tlf. 62 81 58 50 
www.kongsbil.no

Kristiansand, RSA Bil
Tlf. 38 17 70 40
www.rsabil.no

TRENGER DU NYE DEKK?
PÅ SOMMERDEKK MÅ MØNSTERDYBDEN VÆRE MINST 
1,6 MM. VI ANBEFALER NYE DEKK HVERT 4.-5. ÅR.

SJEKK BREMSER OG BREMSEVÆSKE.
BREMSEVÆSKENS EGENSKAPER REDUSERES MED ALDER. SJEKK 
VÆSKENIVÅ OG VÆSKEKVALITET ÅRLIG. SJEKK OG SMØR BREMSER.

WWW.BOBILENESSERVICEKJEDE.NO
Følg oss på
Facebook

Sandnes, RSA Bil Forus 
Tlf. 51 96 49 00
www.rsabil.no 

Ski, RSA Bil 
Tlf. 64 87 88 80
www.rsabil.no

Skien, Skien Autosenter
Tlf. 35 59 91 90
www.skien-autosenter.no

Sortland, Vesterålen Bil
Tlf. 76 11 07 00
www.vesteralen-bil.no

Sotra, Tellnes Autosenter
Tlf. 56 33 10 00
www.tellnesautosenter.no

Stord, Heiane Bil
Tlf. 53 40 23 00
www.heianebil.no 

Tromsø, RSA Bil 
Tlf. 77 60 84 20
www.rsabil.no

Trondheim, RSA Bil 
Tlf. 72 88 20 00
www.rsabil.no

BOBILSESONGEN?

Tynset, Holmen Motorservice
Tlf. 62 48 09 80 
www.holmenmotor.no 

Tønsberg, Tønsberg Auto
Tlf. 33 34 97 97
www.tonsberg-auto.no

Verdal, Nord-Auto
Tlf. 74 04 65 00
www.nord-auto.no

Ålesund, NextCar
Tlf. 70 17 33 50
www.nextcar.no

Kvam, Kvam Mek. Verksted
Tlf. 61 29 48 40
www.kvammek.no

Lakselv, Lakselv Motor
Tlf. 78 46 47 77
www.lakselvmotor.no 

Leknes, Joh Vian
Tlf. 76 05 42 00
www.johvian.no

Namsos, Peter Brauten Efts
Tlf. 74 21 44 00
www.brauten.no 

VI ANBEFALER ÅRLIG SKIFTE AV OLJE OG OLJEFILTER, 
SPESIELT OM BOBILEN ER VINTERLAGRET.

UNNGÅ AIRCONDITION-PROBLEMER 
PÅ VARME DAGER. VI ANBEFALER AC-SERVICE 
HVERT 3. ÅR OG AC-RENS HVERT 2. ÅR.

SJEKK NÅR DU MÅ BYTTE REGISTERREIM. 
REGISTERREIM BYTTES VED GITTE INTERVALLER (KM/ÅR). 
NÅR MÅ DU BYTTE? IKKE VENT - SPAR PENGER.

NÅ ER VI 35 VERKSTEDER OVER HELE NORGE
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Ung i trafikken har vært på hyggelig besøk hos Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund (MHF) i Stockholm. Våre svenske venner likte det vi 
fortalte om DeathTrip-arbeidet i Norge.
– Vi har mye å lære av hverandre, og 
jeg er imponert over hvordan dere har 
utviklet DeathTrip og prosjektene rundt, 
sier direktør i MHF, Göran Sydhage.
Bakgrunnen for at Ung i trafikken ble 
invitert til Sverige, var Sydhage sitt 
besøk på den offisielle åpningen av 
jubileumsutstillingen til DeathTrip i 
november i fjor.
– Det var fantastisk det dere fikk til på 
jubileumsutstillingen. Både innslagene 
på åpningen, aktivitetene på utstillin-
gen og selve utformingen av den, sier 
direktøren.
DeathTrip startet opprinnelig opp i 
Sverige helt tilbake i 2006, da i regi av 
MHF. Siden 2008 har det vært et fast 

prosjekt i Norge, som Sverige deltok i 
de første årene. Siden 2010 er det kun 
Norge som har gjennomført prosjektet.
– Vi ser at DeathTrip bare har blitt bedre 
og bedre etter at Ung i trafikken tok 
over og utviklet det videre. Tanken er at 
vi kanskje kan ta prosjektet opp igjen i 
Sverige etter hvert. Derfor ønsket vi å 
invitere dere over, slik at vi kan lære mer 
om hvordan dere har gjort det, forklarte 
Sydhage.
I tillegg til DeathTrip og jubileums-
utstillingen, fortalte vi også om andre 
prosjekter som e-læringskurset og som-
merturneen DeathTrip – On the road.
Ung i trafikken fikk også et innblikk i de 
ulike prosjektene som MHF arbeider 

med. Eksempelvis aksjonen «Ta Paus», 
som innebærer at de svenske medlem-
mene møter bilførere på ulike raste-
plasser, deler ut kaffe, boller, brosjyrer 
og snakker om viktige temaer innen 
trafikksikkerhet.
Dette prosjektet er et av de største MHF 
har, og det har 20-årsjubileum i år. Bare 
i fjor vervet de over 100 medlemmer 
gjennom denne kampanjen.
Organisasjonen arbeider også for en 
innføring av alkobom i svenske ferge-
havner, og å få politisk støtte for at 
svensk politi skal få lov til å ta narkotika-
kontroller i trafikken, på same måte som 
man gjør i Norge.

Svenskene ville lære om DeathTrip
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VENNER I SVERIGE: En blid gjeng som hadde en viktig, utviklende og inspirerende 
dag sammen i Stockholm. Fra venstre: Stig Eid Sandstad, Liv Marie Bendheim, Göran 
Sydhage, Jenny Wik Norling, Lars Olov Sjöström, Micke Valier, Camilla Spennare og 
Sabrina Sandhu.

ØVERST: Direktør i MHF, Göran Sydhage, 
forklarte blant annet hvordan alkobom 
fungerer i praksis.

NEDERST: Svenskene ville lære 
mest mulig om den vellykkede 
gjennomføringen av DeathTrip.



Kom og opplev fantastiske kampanjer om 
ungdom, rus og trafikk.
Elever på videregående skoler fra hele landet konkur-
rerer om å lage den beste holdningskampanjen mot rus i 
trafikken.
Møt opp på DeathTrip-finalen tirsdag 7. mai på Saga 
Kino i Oslo kl. 10.00 – 14.00. 
Konferansier for dagen er komiker og skuespiller Martin 
Lepperød. Kjent fra Senkveld, Latter, ungdomsseriene 
«Kongen av Gulset» «Unge Lovende», og «Hvor er 
Thea?», og gjest hos YouTube- kanalen NRK 4ETG.
Meld deg på med en e-post til post@ungitrafikken.no, 
innen 4.mai. 
Enkel servering og god stemning. Dette blir rått!

Fjorårets vinner Ruben Anda sammen med konferansier 
Maria Stavang på DeathTrip-finalen 2018.

ANSETT
IKKE 

SITUASJON
KJOR  RUSET

Når du kJØRER med 
promille på mer enn 0,5 

ØKER du risikoen for 
å bli drept med hele 

900 gAnger

Kampanjen «Uansett» var laget av elever fra Hafstad vgs., og var en 
av finalistene i DeathTrip 2018.

Vi deler ut gratis strykemerker til russebuksa!
Det har tatt helt av! Vi synes det er fantastisk at så mange av årets russ tar an-
svar for tryggere veier i russetiden. Er du russ, eller kjenner noen som er det? 
Bestill gratis russemerker fra oss og spre det viktige budskapet.
Russen kan bestille #edrusjåfør-strykemerke til russebuksa, og klistremerke til 
russebussen/russebilen. Vi har fortsatt mer på lager, og ønsker å sende ut til så 
mange som mulig. 
Alt du trenger å gjøre er å sende oss en melding på Facebook, Instagram eller 
på e-post livmarie@ungitrafikken.no med antallet du ønsker og adressen vi skal 
sende det til.
Vi har ingen russ å miste, ta ansvar i russetiden.

Velkommen til DeathTrip-finalen 2019
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Tidsplan X-Trial NM Veka 26.juni 2019
TV sending Tidspunkt (start) Aktivitet

11.00 Kvalifisering 1 start
3 normale seksjoner i serie

12.18 Kvalifisering 2 start
3 normale seksjoner i serie

13.30 Kvalifisering ferdig

14.15 Introduksjon av førere
TV Sending
14.30
 

14.30
 

Junior finale start
4 utøvere, 3 seksjoner

15.00 Kvinne finale
4 utøvere, 3 seksjoner

15.30 15.30 Kvinne Finale Ferdig
Blomsterseremoni Kvinner 
og Junior

15.30- 16.30 Autograf og selfie-session
16.00-16.45 Oppvisning 

TV Sending
17.00
 

17.00 Semifinale Start
8 utøvere

17.54 Finale start
4 utøvere

18.20 18.21 Totalt tidsforbruk
Blomsterseremoni Senior

18.30 Finale Ferdig

Sondre «Gekko» Haga, 
Håkon Pedersen og 
mange andre trialtopper 
kan ses i Sandnes i juni.

Foto: Rune Helliesen

Med fjorårets suksess friskt i minnet har Riska 
Motorsykkelklubb som mål å lage X-Trial på Ruten i 
Sandnes sentrum onsdag den 26. juni under NM-veka, 
mer spektakulært enn noen gang. Her kan publikum, 
sponsorer, kjørerne og hele sporten forvente seg en 
fantastisk opplevelse som blir husket lenge! 
Det er Norgeseliten i Motorsykkelsporten Trial som 
kommer, muligens med noen internasjonale topp-førere 
i tillegg. Nivået er skyhøyt og det er flere topp 10 i 
verden blant førerne som kommer. Det blir bygd opp 
kunstige seksjoner midt i sentrum av Sandnes. Disse får 
frem de mest spektakulære hoppene og får vist hvor 
fascinerende trialkjøring er.
På arenaen blir det servert grillmat, det blir autograf og 
selfie-session, oppvisning, mulighet til å teste promille/
hasj-briller og mye annet spennende. Her blir det 
speaker også som kommenterer og holder publikum 
fortløpende orientert om plasseringer og poeng. På 
en egen storskjerm kan publikum følge sendingen, 
reprisene, status og oppdateringer.
Arrangementet topper seg med semifinale og finale.
NRK er til stede og sender fra finalene. Vi krysser 
fingrene for like mye TV-tid som i fjor. Da kunne norske 
TV-seere følge trialkjøringen gjennom en 2,5 timers 
lang direktesending.

Lager 
spektakulært 
trialshow
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ungitrafikken.no

Trialweekend 
2019 Er du klar for en helg full 

av fart og spenning? 

Den 29. til 31. mai inviterer Trialutvalget i Ung i Trafikken 
– ingen venne å miste, alle sine klubber og enkelt 
medlemmer til Trialweekend hos VAULALI Trialklubb. 

Som tidligere år blir det dyktige trenere, god mat, sosialt 
samvær og selvfølgelig seksjonstrening. Dette blir et 
kjempearrangement både for nybegynnere og de med litt mer 
erfaring. 

Trialweeken passer også utmerket for de som bare vil bruke noen 
timer på å oppleve flott ungdom som utøver en utrolig krevende 
og morsom sport. 

Mer informasjon om arrangementet, påmeldingsskjema for 
deltagere, samt veibeskrivelse ligger på ungitrafikken.no 

Dette blir en kjempe opplevelse for alle som elsker trail. 

Håper du vil vær med, eller komme å se på!!

”Jeg synes Trialweekend er kjempe
gøy, og gleder meg til samling hvert 
eneste år”  Sander 12 år. 

”Jeg har vært med på 
Trialweekend helt siden jeg 
starta med trial. Det var her 
jeg fikk min aller første trener” 
 Marte 15 år.

”Det er utrolig givende å 
arrangere TrialWeekend! Jeg 
tror alle i Ung i trafikken har et 
forhold til arrangementet nå, 
som er det største vi arrangerer i 
løpet av et år.”  Trialsjefen Liss T.

”I tillegg til treningen 
så betyr det sosiale 
veldig mye. Vi er 
sammen hele tiden 
og det er skikkelig 
gøy å være med 
så mange andre 
ungdommer som 
har lik interesse som 
meg”  Lars 14 år.



Selveste «Spydeberg-ekspressen», John 
Unnerud, kjørte i 1969 sin Opel Ral-
lye Kadett inn til en oppsiktsvekkende 
tredjeplass foran 100.000 tilskuere på 
Nürnburgring i Tyskland. Prestasjonen 
ble lagt merke til, og bidro selvsagt til at 
modellen ble enda mer populær. Kadett 
Rallye kunne fås i flere farger, men det er 
nå likevel gul og svart som har blitt sig-
naturfargen på den tøffe Opel coupeèn. 

Ola Grini gjorde alt grunnarbeidet, 
og lakkerte bilen innvendig selv, men 
overlot det utvendige til profesjonelle 
lakkerere. Fargevalget falt på Citrus Gul 

med svarte felter på panseret.

– Jeg kjøpte bilen som et vrak for ti år 
siden. Opprinnelig var den importert fra 
USA til Norge på 1970-tallet. Bilen var 
kraftig skadet, men rustfri. Jeg fikk den 
opp i jiggen, og byttet rammevangen 
på høyre side. Det ble etter hvert mye 
arbeid, og jeg har hentet deler fra hele 
seks «donorbiler». Bilen ble plukket ned 
i småbiter og bygget møysommelig opp 
igjen. Særlig det å få tak i karosserideler 
til eldre Opel-modeller er vanskelig, 
men takket være hjelpsomme kamerater 
og kjente har det løst seg, forteller den 

tilfredse veteranbil-eieren.

De karakteristiske hjulbuelistene og 
kanallistene hadde kraftige bulker, så 
Ola har brukt mange timer på å rette ut 
og slipe listene fine. Alle emblemene 
har han også fått tak i fra en donorbil. 
Nå jakter han bare på noen finere speil, 
originale dørtrekk og takrennelister.

– Da blir det perfekt, mener Ola.

JP-felger og stoler fra Manta GSI

Felgene til bilen fikk Ola tak i på Gjøvik. 
De er av merket JP, og seks toms. Fel-

Opel Kadett Rallye, eller Rally Kadett som den ofte blir kalt, var en vinner 
i bilsport på 60- og 70-tallet. Ola Grini fra Brumunddal trengte hele seks 
«donorbiler» for å få i stand sin gule versjon av modellen som har vært en 
drøm siden barndommen.

Ola fikk oppfylt ungdomsdrømmen med fartsstriper

Av Tommy Hermanrud
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1969 Opel Kadett Rallye



Ola fikk oppfylt ungdomsdrømmen med fartsstriper

gene var i utgangspunktet svært stygge, 
men dette har Ola løst med glassblå-
sing, sveising, dreing og litt lakkering i 
midten. Kantene ble polert.  Dekkene er 
195/50/13.

– Motoren i bilen er urørt. Det er en 
1900 ccm på 90 hestekrefter med doble 
40 millimeters Dellorto-forgassere og 
toppdeksel fra en Sprint. Girkassen er en 
femtrinns fra Opel Rekord, og jeg måtte 
korte inn girsystemet på girkassa for at 
stanga skulle komme på rett plass. Mel-
lomakslingen ble sendt til Unikardang 
i Oslo for retting, og jeg greide å lage 
eksosanlegget selv av to-toms rustfrie 
melkerør, forklarer han ivrig.

Bakakselen er original, men Ola har en 

annen med sperre som han vurderer å 
sette på. Også innvendig er bilen helt 
strøken: Blant annet med Manta Gsi sto-
ler trukket om i Litauen i tidsriktig basket 
mønster i midtre delen av stolene, 
svart taktrekk og originalt Rallye-ratt og 
instrumenter. Selv gulvteppet ligger det 
omtanke bak, det har nemlig Ola sydd 
selv.

Bilen er med andre ord superstrøken, og 
det er kanskje ikke så rart at den bare tas 
ut og kjøres på finværsdager.

– Interessen for Opel kommer fra barn-
dommen, forklarer Ola. Opel Kadett var 
nemlig familiens foretrukne modell, og 
ifølge Ola har han alltid hatt en drøm om 
å eie Rally. Nå er drømmen realisert, og 

Ola er takknemlig overfor alle som har 
hjulpet ham med prosjektet.

– Men jeg har selvsagt nye prosjekter på 
gang. Akkurat nå driver jeg på et Rod-
prosjekt, og jeg kjører ellers rundt i en 
1972 Chevrolet Corvette C3. Lidenska-
pen for biler er stor!

Rallye Kadett ble kun produsert 
med coupé-karosseri. Bilene ble 
obligatorisk levert med matte, svarte 
fartsstriper på siden. Modellen fikk 
også svarte felter foran på panseret 
fordi Opel hadde et ønske om «å 
redusere refleksjon». Kunder som ville 
ha et mer avdempet utseende, kunne 
faktisk få bestille uten svarte striper 
og felter, men nesten ingen ville ha 
det “diskrete” fargealternativet.
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Navn:                                        Adresse: Frist: 15. april 2019

Vinnere av MA-kryssord nr. 4–2018:
Wenche Sæterdal 0591 Oslo * Arvid Koksæter 6657 Rindal *

Ruth Torheim 6797 Utvik

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Bilde frå MF 4/2018 s. 19 – dame med mobil på øret 

       for-
søm-
melse 

spiker 
i Eng- 
 land 

 
jente- 
 navn 

  
  gje- 
rigper 

 
 bekk 

  
 invi-
terte 

 
kryp- 
 dyr 

 
tonn 

                , 
       bib- 

  elsk  
   by     naken 

------- 
versus 

driv.st. 

    
   bil-

kupé-
utstyr   

plagg 
 tra- 
 fikk- 
 fare 

   old- 
 tidsby 
 utrop        teol. 

instit. 
syssel 

  
  hy- 
 dro- 
 gen               
Saras 
ekte-
mann  

 bukt 

     
tittel 

 
 
arbeid  

 rask 
------- 
bakke    

styre 

 
 
   fe     sirkus-

gjøgl-
eriet        snerr 

  
glem- 
 som       blakk 

------- 
fattig        

 
 leder  mold 

    
 rett      var- 

 me- 
kilde 

  visst 
-------- 
døyve  rekke 

  
 mu- 
 sikk-
artist     topp-

kort, 
omv.     nøle 

-- Sal-
vador      

loga-
ritme 

 
  like   

  syk- 
 dom 
 land     

vekst 
skar-
ping     

feltet 

  
 opp- 
 høyd     

bygge- 
 prosj. 
 akter 

 spøk 

         
  veg-
klasse 
              !! 
  

skrud 
tre  n.sjef 

       
  lid-
elsen 

leker 

    drikk 

 
 mu- 
siker- 
  ne              rex 

   
 

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

MA-kryssord 2-2019
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Av Jøran Ledal
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Har du mistet noen på grunn av en fyllekjører? MA – Rusfri Trafikk etablerer nå 
en felles møteplass for alle som er blitt rammet av rus i trafikken.
Hvert år skades eller dør mange men-
nesker fordi en annen har valgt å sette 
seg bak rattet og kjøre i ruspåvirket 
tilstand. 
Når noen rammes av en fyllekjører, dør 
eller skades alvorlig, får det store ring-
virkninger. En trafikkulykke skjer brått og 
uventet, og det er ikke bare personen 
selv som rammes, men pårørende, ven-
ner, kolleger og andre som kan ha stått 
vedkommende nær. 
– MA – Rusfri Trafikk sitter på mye 
kunnskap om trafikksikkerhet og rus i 
trafikken. Vi ser at oppfølgingen av de 
som har vært utsatt for trafikkulykker, 
kan være mangelfull eller i verste fall 
helt fraværende. Dette er årsaken til at 
vi ønsker å gi et ansikt og en stemme til 

dem som opplever de verste konsekven-
sene av fyllekjøringen, forklarer general-
sekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffer-
sen, som nå etablerer et nasjonalt forum 
for personer som direkte eller indirekte 
er blitt rammet av kjøring i rus (alkohol, 
narkotika og / eller medikamenter). 
– Nettverket er ment for dem som selv 
er blitt hardt skadd eller er nære pårø-
rende til omkomne eller hardt skadde. 
Forumet består av en lukket Facebook-
gruppe og en årlig samling, forklarer 
hun.
Undersøkelser viser at mange rammede 
og nære pårørende får store utfordrin-
ger i kjølvannet av ulykken. Det kan 
være problemer med å fungere i jobb, 
sosialt eller med studier.

– Formålet med forumet er å sette et 
ekstra søkelys på fyllekjøringens konse-
kvenser, og å tilby et forum der man kan 
treffe andre i samme situasjon. Vi vil gi 
deltagerne kunnskap om rus i trafikken 
og trafikksikkerhet, samt mobilisere til 
kampanjer og påvirkningsarbeid mot 
politikere og myndighetspersoner, av-
slutter generalsekretæren.
Føler du at dette treffer, eller kanskje 
noen du kjenner noen som tilbudet vil 
kunne passe for, så ta kontakt med MA 
– Rusfri Trafikk på telefon 22 47 42 00 
eller via epost på ma@marusfritrafikk.no.

Etablerer forum for deg som er blitt
RAMMET AV EN FYLLEKJØRER



Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   Mobil:

E-post:

910,- Ordinært medlemskap med redningshjelp fra Viking

620,- Ordinært medlemskap uten redningshjelp

705,- Honnørmedlemskap med redningshjelp fra Viking (67 år)

415,- Honnørmedlemskap uten redningshjelp (67 år)

290,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

250,- Støttemedlemskap

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Kryss av for medlemskategori:

Sted / dato   Underskrift

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

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

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


