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Det er en uvirkelig og skremmende tid vi opplever akkurat 
nå. Det er slutten av mars, og i skrivende stund sitter jeg 
og mine kolleger på hjemmekontor og har gjort det siden 
fredag den 13. Fysiske møter og arrangementer er avlyst, og 
den hyggelige praten rundt lunsjbordet er borte. Men heldigvis har vi oppdaterte 
IT-systemer, vi kan jobbe i «skyen». Det betyr at alle har tilgang til de samme filene 
og dokumentene i sanntid, vi har en sømløs arbeidsflyt, og videomøter fungerer 
overraskende bra.
Dermed kan vi fremdeles betjene alle våre medlemmer på vanlig måte og arbeide 
med våre kjernesaker som før. 
I tillegg til å håndtere koronakrisen på best mulig måte, er de politiske partiene 
opptatt med utforming av sine partiprogrammer fram mot stortingsvalget i 2021. 
MA har sendt sine innspill, blant annet om alkolåsprogram som alternativ til inn-
dragning av førerretten for promilledømte, alkolås på blå resept for personer med 
alkoholproblemer og selvfølgelig at promillegrensa for fritidsbåtførere må reduse-
res til 0,2 promille. 
Vi sender også fortløpende innspill til alle kommuner som reviderer sine trafikksik-
kerhetsplaner. Det er faktisk et fåtall av dem som adresserer ruskjøring. 
Obstfelders dikt «Jeg ser» rant meg i hu da jeg begynte å skrive denne teksten, 
derav overskriften. Men vi må se framover, og håpe at pandemien kommer under 
kontroll, og jeg vil heller avslutte med et lite vårdikt:

Frøet
Jeg ligger bare her og gror

og drikker vann og spiser jord.
Her er så varmt og mørkt og vått.

Her er så fredelig og godt.
I natt kom regnet lett på tå
og banket ganske sakte på.

Det hvisket til meg: Lille bror,
en vakker dag blir du så stor
at du kan løfte taket vekk.
Og i en bitteliten sprekk
vil hele verden åpne seg
og sola smile ned til deg.

Inger Hagerup

Ha en riktig god påske og kos deg med «Motorføreren»!
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen



Hva må til for at du og resten av Norge kjører en utslippsfri bil innen 2025? 
Norske myndigheter har gjennom Na-
sjonal Transportplan vedtatt en målset-
ting om at alle nye personbiler og lette 
varebiler som selges, skal være nullut-
slippskjøretøy innen 2025. 
Dyrt og krevende
Transportøkonomisk institutt (TØI) har 
nylig analysert muligheten og betin-
gelsene for å lykkes med regjeringens 
ambisiøse mål. I en fersk rapport 
konkluderes det med at deler av målet 
er oppnåelig, mens andre vil være mer 
utfordrende å få til. Og uansett: det 
kommer til å bli både dyrt og krevende.

Personbilmålet for 2025 pekes ut som 
det mest krevende å nå på grunn av stor 
variasjon i hva vi foretrekker (og er vant 
til) å kjøre. 
En rask og omfattende teknologiut-
vikling, har gjort elbiler til et populært 
valg i bilmarkedet i Norge.  Mer enn 40 
prosent av alle nybilene som ble solgt 
i 2019 var elektriske. Ytterligere 13 
prosent var ladbare hybrider. Dermed 
kunne tilsammen 55 prosent av alle 
nybilene kjøre på strøm. Det internasjo-
nale fokuset på miljø og klima er også 
en sterk drivkraft for elektrifisering av 
transportsektoren. 

Likevel vil det være vanskelig, og svært 
dyrt, å få enkelte brukergrupper til å 
velge elbil, ifølge den ferske TØI-rap-
porten.
Attraktive nok
Dette skyldes i hovedsak at bilmodelle-
ne som lanseres må være attraktive nok 
når det kommer til kombinasjonen pris, 
rekkevidde (særlig under norske vinter-
forhold), ladehastighet, bagasjeplass og 
mulighet for takstativ og hengerfeste.
TØI-rapporten er tydelig på at det vil 
kreve svært kraftige insentiver, restrik-
sjoner eller økte avgifter på bensin- og 

 TØI om nullutslippsmålet i 2025:

Utfordrende, dyrt – og kanskje oppnåelig
Av Silje Bjørnstad
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dieselbiler dersom man skal lykkes med 
å “tvinge” de siste brukerne over på 
el-kjøretøy.  
Infrastruktur
For samtidig som bilmodellene må bli 
mer attraktive, må også infrastrukturen 
for lading bli så god at det ikke 
oppleves som problematisk å erstatte 
bensin- eller dieselbilen. For å møte 
dette målet, vil det være nødvendig 
med en omfattende utbygging av 
ladeinfrastruktur. Dette kompliseres 
imidlertid av at en slik utbygging ikke vil 
være lønnsom i områder av Norge der 
ladebehovet varierer kraftig gjennom 
året. 
Rapporten peker også på at lademulig-

hetene må bli vesentlig bedre i byer der 
folk ikke har egen parkering.
Hva med el-varebiler?
Når det gjelder lette varebiler, mener 
TØI at nullutslippsmålet er vesentlig mer 
oppnåelig enn for personbiler. 
Utviklingen i rekkevidde og batteritid 
går i takt med personbilmarkedet, og 
man anser at teknologien innen 2025 vil 
være attraktiv nok sammenliknet med 
bensin- og dieselmodellene. Ettersom 
lette varebiler i stor grad brukes i jobb-
sammenheng, understreker rapporten at 
kunnskapsspredning mellom bedrifter vil 
være et svært viktig punkt. 
Jo flere som får vite om de miljømes-

sige- og økonomiske gevinstene av å 
bytte til elbiler, desto raskere vil over-
gangen kunne skje.  Støttetilbudet fra 
Enova, hvor man har ulike klimarabatter 
for virksomheter som kjøper elektriske 
varebiler, er et eksempel på tiltak som 
bør bli enda bedre kjent.
PS.

Vi gjør oppmerksom på at denne artik-
kelen er skrevet før de norske tiltakene 
mot koronasmitte ble iverksatt. I skri-
vende stund vet ingen hvor lang tid det 
vil ta før samfunnet normaliseres igjen, 
og norsk økonomi kan friskmeldes. 

Red.

Utfordrende, dyrt – og kanskje oppnåelig

Forsker på samferdsel
TØI, Transportøkonomisk institutt,  er et nasjonalt senter for sam-
ferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til 
nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle in-
formasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresulta-
tene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.

NULLUTSLIPP: Innen 2025 skal alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie. 
Det er i alle fall målet som regjeringen har satt. Foreløpig hersker stor usikkerhet om 
det faktisk er mulig å få til. FOTO: Shutterstock
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Det er 80 % større sjanse for å bli drept eller alvorlig skadet på en 
fylkesvei enn på en riksvei. Nå etterlyser flere en sterkere satsing fra 
statens side for å oppgradere fylkesveiene. 
Fra 1. januar 2020 overtok norske 
fylkeskommuner ansvaret for 44.000 
kilometer vei. Dette betyr at fylkene selv 
har overtatt alt arbeid knyttet til plan-
legging, bygging, forvaltning, drift og 
vedlikehold av fylkesveinettet. 
Store variasjoner 
På vegne av Opplysningsrådet for Vei-
trafikken (OFV) sier fagsjef Karin Yrvin at 
fylkene er gode veieiere og at de gjør 
en bra jobb, men at dagens bevilgnings-
nivå ikke er godt nok.  
- Fylkesveinettet er dårlig, og det kreves 
en kjempeinvestering for å bedre vei-
ene, men fylkene har ikke nok penger, 
slår fagsjefen fast.  
Yrvin forklarer at det kan være store 
geografiske forskjeller på veiene man 
ferdes på.  Hun påpeker at noen fylker 
har flere utfordringer enn andre på 
grunn av for eksempel flere kilometer 
vei, tunneler og skarpe svinger.  
– Enhetlig land
Konsekvensene av det dårlige veinettet 
gjør at det blir utrygt for folk å ferdes 
på veiene. Det blir utfordrende for folk 
å komme til og fra jobb, og det blir pro-
blematisk for næringstransporten. 
– Utviklingen fremover for de ulike 

fylkesveiene avhenger også av hva slags 
oppgaver samferdsel har i de ulike 
fylkene. Dette kan gi store forskjeller i 
veinettet, men vi er et enhetlig land, og 
hva slags vei du har tilgang til, skal ikke 
avhenge av bosted, mener Yrvin. 
Vil ha nasjonale standarder 
Flere rapporter om tilstanden for fylkes-
veinettet viser det samme bildet; nemlig 
at vedlikeholdsetterslepet har økt de 
siste årene på denne delen av veinettet. 
Konklusjonen er at fylkesveiene over år 
har fått et så omfattende etterslep at 
det er vanskelig å se for seg en tilstrek-
kelig utbedring uten et større statlig 
bidrag.  
Analyser viser også at det er store 
forskjeller i kvalitet på veinettet fra fylke 
til fylke. Ifølge rapporten “Norges til-
stand 2019 kommunale og fylkesveier”, 
utarbeidet av Rådgivende Ingeniørers 
Forening, er tilstanden til fylkesveinettet 
vurdert til karakter 2 på en skala fra 1 til 
5, der 5 er best.   
– Mange steder i landet er fylkesveiene 
rett og slett i ødelagte. Det er dumper 
og sprekker, og veiene er ikke vedlike-
holdt. Vi er selvfølgelig veldig bekymret 
over dette, understreker Yrvin i OFV.
I tillegg er det 80 prosent større sjanse 

for å bli drept eller alvorlig skadd på en 
fylkesvei enn på en riksvei, kommer det 
frem av tallgrunnlaget i forslaget til nytt 
Statsbudsjett for 2020.  
Fagsjefen i OFV sier det er ønskelig med 
nasjonale drifts- og vedlikeholdsstandar-
der, og at de nå jobber for  å få på plass 
en opptrappingsplan.  
– Stortinget har vedtatt utredninger 
som ikke blir fulgt opp, og det forsin-
ker forbedringen på veinettet! Vi har 
fått vedtak i Stortinget på å få utredet 
standarder, og vi venter på oppfølging 
fra dette svaret, sier Yrvin.
- Staten må ta større ansvar 
Opplysningskontoret for Veitrafikken 
er ikke alene om å etterlyse en større 
statlig tiltakspakke og retningslinjer for 
norske fylkesveier. I et leserbrev publi-
sert i flere nettaviser i januar i år, skriver 
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i 
Trafikksikkerhetsforeningen (TSF), at det 
er viktig at fylkene som veieier tar en 
rolle i dette, men at utfordringene med 
store etterslep er svært krevende for 
fylkeskommunene.  
– Vi i TSF mener at trafikksikkerheten 
er et nasjonalt anliggende – og derfor 
må også staten ta et større ansvar for at 
sikkerheten på veiene våre er ivaretatt 

Fra nyttår overtok fylkeskommunene ansvaret for 
44.000 kilometer vei:

Huller i veien – 
nuller i budsjettet

Av Silje Bjørnstad
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på den best tenkelige måten, utdyper 
Tangstad-Holdal. 
Kritisk situasjon 
I en kronikk fra 2019 skriver Ivar B. Prest-
bakmo, Fylkesråd for samferdsel og 
miljø Troms (Sp), at med dagens rammer 
stilt til rådighet for fylkeskommunene, vil 
det ta nærmere 30–40 år å løse ettersle-
pet på landets fylkesveier.  
– Etterslepet betyr at vi har mange veier 
bygd i en helt annen tid, for en helt an-
nen trafikkbelastning, men det innebæ-
rer også flere års unnlatelsessynder fra 
nasjonale myndigheter, presiserer han. 
Prestbakmo mener at regjering og stor-
tingsflertall har muligheten til å legge 
penger på bordet for å gjøre noe med 
denne kritiske situasjonen når kommu-
neproposisjon og revidert nasjonalbud-
sjett skal behandles i 2020.  
Han poengterer at kravet fra landets 
fylkeskommuner, Lastebileierforbundet, 
KS og mange flere er krystallklart: “Det 
trengs et nasjonalt vedlikeholdsprogram 
for fylkesveiene snarest, og det behovet 
er ikke blitt mindre!” 
– En positiv opplevelse
Men ikke alle ser mørkt på situasjonen. 
Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og 

fylkesveier i Viken fylkeskommune, 
mener at overtakelsen av fylkesveiene 
i dette området så langt har vært en 
positiv opplevelse.  
– Viken fylkeskommune skal sørge for 
trygge og godt vedlikeholdte fylkes-
veier. Det er en styrke at Viken nå har 
det helhetlige ansvaret for fylkesveiene. 
Med tanke på de store endringene som 
er gjort, har prosessen med å overta alt 
arbeid knyttet til planlegging, bygging, 
drift og vedlikehold av fylkesveiene gått 
over all forventning, sier Sp-politikeren.  
 
– Vi har fått med oss mange dyktige 
medarbeidere fra Statens vegvesen, og 
opprettholder i stor grad utbyggingsak-
tiviteten på og langs fylkesveiene som 
planlagt. Vi benytter fagpersoner på 
tvers av regionene, og vi har inngått av-
tale om utleie av medarbeidere til og fra 
Statens vegvesen, noe som er særskilt 
nyttig i denne perioden, legger han til.   
 
Når det gjelder vedlikehold av fyl-
kesveiene i Viken i løpet av de siste 
vintermånedene påpeker Skinnes at 
overtakelsen 1.januar ikke har hatt noen 
negativ påvirkning på dette arbeidet.  
– Vi har de samme kontraktene og de 

samme entreprenørene som da drift og 
vedlikehold av fylkesveiene var en del av 
ansvaret til Statens vegvesen, forklarer 
han. 

POSITIV: Fylkesråd Olav Skinnes i 
Viken fylkeskommune er positiv til 
overtagelsen.

GAVEPAKKE? Fra 1. januar fikk Viken og andre fylkeskommuner ansvaret for drift og vedlikehold av 44 000 kilometer vei.
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På samme måte mener han det var umu-
lig å diskutere politiske målsettinger om 
konkrete tall for antall skadde og drepte 
i trafikken.
– Det tok flere tiår før dette ble politisk 
akseptert, selv om Erling Engan (Sp) 
allerede i 1971 sa i Stortinget at «tida 
er nå inne for å gjøre trafikksikkerhet 
til en politisk sak», og pekte på at tiltak 
ikke kom på plass før dødsoffer var 
registrert, sier Olsen, og minner om at 
det ofte oppsto uenighet om viktige 
trafikksikkerhetstiltak. 
– På 1970-tallet var det godt dokumen-
tert at mønsterdybden på dekk hadde 
stor betydning for stoppstrekningen. 
Men da jeg i et møte i Vegdirektoratet 
tok til orde for å skjerpe kravene til 
dekkmønster, ble jeg møtt med irrita-
sjon og påstander om å «gå dekkfor-
handlernes ærende». I dag er kravene 
til dekk langt strengere enn det som 
ble antydet den gang, uten protester. 
Likedan ble det mye oppstyr da jeg i 
1980 tok til orde for bruk av kjørelys. Re-
sultatet ble en rekke leserinnlegg med 

påstander om «blendingsfare», «svært 
sjenerende», «økt ulykkesrisiko», «tøv» 
og «idiotisk». Forsøkte du å bruke kjø-
relys frivillig, kunne du bli møtt av sinte, 
blinkende bilførere. Vegdirektoratet 
uttrykte til og med at det var uaktuelt å 
påby lysbruk på dagtid, forteller Olsen, 
og viser til at kjørelys på dagtid nå er en 
selvfølge i hele Europa og i andre deler 
av verden.
En av de aller viktigste ulykkesårsaker 
er kjøring i ruspåvirket tilstand. Olsen 
mener derfor det er av stor betydning 
at streng lovgivning fungerer, og at det 
brukes effektive tiltak for å begrense 
omfanget. Likevel kan det lett føre til 
konflikter så snart noen føler at nye 
tiltak berører den enkeltes personlige 
frihet.
– Jeg ser det slik: Når 0,2 % påvirkede 
førere er innblandet i anslagsvis 30 
% av de alvorligste ulykkene, er det 
nødvendig å bruke «sterk lut». Dette 
har «alle» etter hvert innsett, men ikke 
uten politiske protester. MA – Rusfri 
Trafikk har alltid vært en viktig pådriver i 

år med økt trafikksikkerhet
Del 2: Innsatsen mot rus i trafikken

Jurist, og tidligere UP-sjef, Leif N. Olsen 
ser i samarbeid med Motorføreren 
tilbake på 50 års innsats for økt 
trafikksikkerhet.
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– Selv om det var stor politisk interesse for 
trafikksikkerhetsarbeidet på 1970-tallet, var det kontroversielt 
å få gjennomført tiltak som kunne sies å berøre den enkeltes 
«personlige frihet», minnes Leif N. Olsen.

Av Jøran Ledal



utviklingen av promillelovgivningen, som 
også har hatt støtte blant folk og vært 
medvirkende til at en «alltid» har hatt 
gode holdninger til promillekjøring her i 
landet, sier den tidligere UP-sjefen.
Streng norsk ruslovgivning
Kampen mot kjøring i rus har alltid stått 
sentralt i norsk trafikksikkerhetsdebatt. 
Allerede i motorvognloven av 1912 
ble promillekjøring, i praksis kjøring 
i beruset tilstand, kriminalisert. Med 
motorvognloven av 1926 kom det en ny 
regel om at føring av motorvogn «på-
virket av alkohol» var ulovlig. Dette var 
en skjerping av loven, som også brukte 
begrepet «drukken». Ble man dømt 
for slik påvirkning medførte det nor-
malt fengselsstraff, og fra 1936 ble det 
innført ubetinget fengselsstraff for all 
promillekjøring, samt at vi fikk en eksakt 
grense på 0,5 promille. Viste blodprøven 
at du kjørte med høyere promille, ble 
du nå regnet som påvirket. Norge var 
det første landet som innførte et slikt 
system, selv om det ikke skjedde uten 
kraftig mostand. «Reinspikka avholdspo-
litikk», ble det kalt av enkelte.
Promillegrensen
Promillegrensen på 0,5 sto fast i mange 

1970: 560 døde

1986: 452 døde

1998: 352 døde

2008: 255 døde

1970: 560 døde

1986: 452 døde

1998: 352 døde

2008: 255 døde

2019: 110 døde

ARBEID FOR Å REDDE LIV GJENNOM 50 ÅR
Hele 560 mennesker, deriblant 100 barn, mistet i 1970 
livet i trafikken. Situasjonen var dramatisk. 
Mange var skeptiske til reguleringer og inngrep i den 
personlige friheten, men litt etter litt innså stadig flere 
at noe drastisk måtte gjøres. Mye har skjedd i løpet av 
disse 50 årene, og arbeidet har gitt resultater. Antall 
døde og hardt skadde i trafikken synker, og Norge 
regnes i dag som et av verdens sikreste land for trafi-
kantene. 

Gjennom en artikkelserie på fem deler ser Motorfø-
reren nærmere på utviklingen og de ulike tiltakene 
som har bidratt til å redusere antall drepte og hardt 
skadde. Serien produseres i tett samarbeid med jurist 
og tidligere UP-sjef Leif N. Olsen, som i denne utga-
ven tar for seg arbeidet med å gjøre veiene rus- og 
promillefrie.
God lesing - og kjør trygt!

år. Verken i forbindelse med trafikksik-
kerhetsmeldingen i 1962, ved ny vegtra-
fikklov i 1965 eller ved stortingsmeldin-
gen i 1972, ble det noen seriøs debatt 
om denne grensen.
– Saken om en skjerping av promil-
legrensen (null-prinsipp) ble imidlertid 
reist på et MA-seminar på Finnsnes i 
1977 og i mange avisartikler rundt 1980. 
I 1982 tok jeg til ordet for null-prinsippet 
i en kommentar i Motor. Dette resul-
terte i sinte leserinnlegg om blant annet 
«promillehysteri», bekymring for turisme 
og arbeidsplasser og «vin er Guds gave 
til menneskeheten», minnes Olsen. Så 
sent som i 1989 sa justisminister Helen 
Bøsterud (Ap) til Aftenposten at hun var 
mot å redusere promillegrensen fordi 
det ikke ville føre til færre ulykker.
Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 
varslet et forslag om redusert promille-
grense, og i endringsforslag til vegtra-

fikkloven i 1999 ble grensen foreslått til 
0,2 promille. Flertallet i Stortinget gikk 
inn for det, mot stemmene fra Høyre og 
Fremskrittspartiet. Fra 2001 ble den nye 
grensen iverksatt.
Andre rusmidler enn alkohol
Men det er som kjent ikke bare 
alkohol som skaper farlige situasjoner 
i trafikken. I 1959 ble påvirkning av 
andre berusende og bedøvende midler 
gjort straffbart på linje med alkohol. 
Påvirkning av både lovlige og ulovlige 
medikamenter og narkotiske stoffer 
kunne etter dette gi fengselsstraff. En 
utfordring var likevel at det ikke fantes 
hjelpemidler til å avsløre påvirkning eller 
si noe om påvirkningsgraden. Dermed 
ble også risikoen for å bli oppdaget 
svært liten.
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år med økt trafikksikkerhet

Allerede i 1968 foreslo et utvalg under 
Sosialdepartementet at all medikament-
bruk som ikke var forskrevet av lege 
eller tannlege, skulle rammes av loven. 
Det samme gjaldt bruk ut over det 
forskrevne. Dette ble avvist i forbindelse 
med trafikksikkerhetsmeldingen i 1971. 
– I 2010 ble loven endret slik at det 
også kunne settes eksakte grenser for 
medikamenter og narkotika i kroppen. 
De første forskriftene om slike grenser, 
som skal tilsvare alkoholgrensene, kom i 
2012. I dag er det definert 28 slike gren-
ser, og etter hvert er det også utviklet 
måleinstrumenter i form av spyttestere 
som et hjelpemiddel for å avsløre ruskjø-
ring. Utviklingen av slike instrumenter 
pågår for fullt og setter politiet i langt 
bedre stand til å kontrollere påvirkning 
av andre stoffer enn alkohol, forklarer 
Olsen.
Alkotesting 
Lenge var det en praktisk utfordring å 
avsløre promillekjøring. Allerede i 1958 
hadde politiet tilgang til såkalte «bal-
longer», men det var ingen regler som 
kunne pålegge førerne «å blåse». Det 
het bare gjennom rundskriv at polititje-
nestemenn på en «taktfull måte» skulle 

spørre om mistenkte var villig til «å 
underkaste seg prøven».
Først i 1975 ble det tatt grep for å gjøre 
alkotestingen mer effektiv, men det tok 
tid med gjennomføringen både politisk 
og administrativt. Forslaget kom da 
som en følge av at det ble vurdert mer 
nyanserte reaksjoner mot promillekjø-
ring, blant annet at det skulle gis store 
bøter pluss betinget fengsel mellom 0,5 
og 1,2 promille.
Fikk mer kunnskap
Etter hvert fikk man mer kunnskap om 
påvirkningseffekten ved lavere promille, 
for eksempel hva 0,5 promille innebar av 
alkoholinntak. Videre viste det seg at et 
stort antall førere med promille aldri ble 
oppdaget ved kontroller. Dette gjorde 
spørsmålet om rutinemessig alkotesting 
mer aktuelt. Dessuten var det i mellom-
tiden utviklet bedre testutstyr enn «bal-
longene», som kunne være ubrukelige 
for eksempel i kaldt vær.
Det ble i 1977 stilt spørsmål i Stortinget 
om slik testing, men justisministeren 
svarte nei (avisen «Tromsø). «UP sjefen 
ber om alkotesting», skrev Aftenposten 
og det ble også denne gangen brukt 
sterke ord i debatten. «Tvilsomt virke-

middel», «på jordet» og «diktaturstat» 
var noen av uttalelsene. En undersø-
kelse i 1978 viste imidlertid at 70% av 
befolkningen var positiv til alkotesting 
uten mistanke. 
Utredningen fra 1975 ble behandlet i 
Stortinget som en del av den såkalte 
Kriminalmeldingen i 1978. Forslaget om 
alkotesting uten mistanke, møtte mot-
stand fra flertallet av høringsinstansene, 
og det var særlig politiet og påtale-
myndigheten som var imot. I Stortinget 
sa flertallet i prinsippet ja til å innføre 
regler om adgang til rutinemessig alko-
testing på visse vilkår. Høyre gikk imot. 
Saken kom så opp som lovsak i 1981 
med forslag om at alkotesting kunne 
gjøres ved mistanke om ruskjøring, ved 
trafikkuhell, ved visse trafikkforseelser 
og ved kontroller der Justisdeparte-
mentet hadde bestemt at det kunne tas 
alkotesting. 
– Det siste var antagelig et forsøk på 
trenere hele ordningen, og etter min 
oppfatning en underlig konstruksjon. 
Hvorfor skulle et departement detalj-
styre utførelsen av den enkelt trafikkon-
troll? Heldigvis vedtok stortingsflertallet 
at det var politimesteren som skulle 
bestemme hvilke promillekontroller som 

Flertallet i Stortinget gikk i 1999 inn for å 
senke promillegrensen fra 0,5 til 0,2, mot 
stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet. 
Den nye grensen ble gjeldende fra 2001.
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burde gjennomføres. Høyre argumenter-
te med at alkotesting var «et sterkt inn-
grep overfor den enkelte bilfører», men 
var nå ikke lenger prinsipielt imot. Det 
ble til slutt bestemt av departementet at 
politimesterens vedtak skulle foreligge 
på kontrollstedet. Så vidt jeg kjenner 
til ble det bare en gang spørsmål fra 
publikum om å se vedtaket før testing, 
og det var av en av Høyres stortingsre-
presentanter, erindrer Olsen, og legger 
til at det fra 1981 ble innført regler om 
rutinemessig alkotesting på visse vilkår. I 
1988 ble reglene endret slik at det i dag 
kan sies å være en alminnelig adgang 
til å alkoteste alle motorvognførere ved 
trafikkontroller. 
Ruskjøring og straff
Promillekjøring har alltid vært strengt 
straffet i Norge. Ubetinget fengsel 
(opprinnelig minst 21 dager) var normal-
straffen fra mellomkrigstiden til langt ut 
på 1980-tallet. Selv om den noe unyan-
serte straffepraksisen gjennom mange 
år ble kritisert, holdt Stortinget fast ved 
at all promillekjøring skulle straffes med 
ubetinget fengsel. 
– Etter en offentlig utredning i 1987 ble 
det imidlertid, uten særlig diskusjon, 
gjort endringer i vegtrafikkloven som 
innebar en liberalisering av straffeutmå-
lingen ved promille mellom 0,5 og 1,2. 
I dette området skulle det brukes bøter 
og ubetinget eller betinget fengsel, ikke 
som tidligere ubetinget fengsel. I praksis 
ble det slik at man for første gangs 
promillekjøring kunne ilegges bøter på 
1,5 ganger brutto månedsinntekt pluss 
betinget fengsel. Ved skjerpende om-
stendigheter, som høy risiko eller ulykke, 
omgjøres straffen til ubetinget fengsel 
og stor bot, også ved lav promille. Ved 
promille over 1,2 er straffen normalt 
alltid bøter og ubetinget fengsel, sier 
juristen, som mener at denne liberali-
seringen ikke har ført til mer ruskjøring, 
selv om han i utgangspunktet hadde 
vært skeptisk.
– Store bøter og fengsel har sammen 
med massivt holdningsarbeid og sosial 
fordømmelse, vært tilstrekkelig til å 
avskrekke det store flertallet fra å kjøre 
ruspåvirket . Den reduserte promille-
grensen og økt risiko for å bli tatt, har 
også virket preventivt. Vi kan i alle fall 
glede oss over at det i dag er adskillig 
mindre promillekjøring enn på 1970-tal-
let.
Til tross for nedgangen er ruskjøring 

Først i 1988 ble det innført en alminnelig adgang til å promilleteste alle. Frem til 
dette kunne testing kun gjennomføres ved mistanke. Faksimile: Rogalands Avis, 1979.

I 1936 ble det innført ubetinget 
fengselsstraff for all promillekjøring, samt 
en eksakt promillegrense på 0,5 promille. 
Faksimile: Haugesunds Avis, 1936.

Myndighetene har gjennom årene brukt 
store ressurser på holdningsskapende 
arbeid mot fyllekjøring. Faksimile: 
Nordre Trondhjems Amtstidende, 1976.

fremdeles en hovedårsak til alvorlige 
ulykker. Selv med en streng lovgivning, 
mye informasjon og generelt gode 
holdninger, er det ikke alle som avstår 
fra å kjøre ruspåvirket. Dermed er det 
nødvendig med flere rusforebyggende 
tiltak, mener Olsen:
Alkolås
– Både i Norge og Europa forøvrig ar-
beides det med økt bruk av alkolås. Fra 
årsskiftet 2019 ble det innført et krav 
om montering i alle nye busser og mini-

busser som driver persontransport mot 
vederlag, og i eldre slike kjøretøy innen 
utgangen av 2023. Mange drosjeselskap 
har frivillig valgt å installere alkolås i sine 
biler. Det er også ventet nye EU-regler 
som krever at bilprodusentene fra 2022 
skal legge til rette for montering av 
alkolås i personbiler. Så får vi bare håpe 
at både teknologien og kunnskapsnivået 
i fremtiden kan brukes til å eliminere rus 
i trafikken, avslutter den engasjerte og 
kunnskapsrike pensjonisten.
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Dette er ekspertens beste råd for å få en sommerfin bil!
Snøen er borte de fleste steder, heste-
hov og blåveis titter opp gjennom gam-
melt løv og tørt gress i grøftekanten. 
Våren er her! 
Vårklargjøringen av bilen består av 
langt mer enn å legge om til sommer-
dekk. I alle fall om vi skal tro Tom Østli 
fra Drøbak, som kanskje aller best kan 
beskrives som en bilpleie-nerd.  Men du 
behøver ikke være hverken nerd eller 
fagekspert for å kunne ta en skikkelig, 
utvendig vårvask av bilen. Det er egent-
lig en ganske enkel jobb, som heller ikke 
tar all verdens tid. 
Men viktig er den. Vinteren er en tøff 
tid for bilen, med mye salt, temperatu-
rer som ofte ikke tillater hyppig vask, 
strøgrus, støv og annen forurensning 
som fort gjør at lakken ser slitt og lite 
glansfull ut. 
Mange har en gammel og velbrukt 
svamp som sammen med en vanlig 
vaskebøtte utgjør vaskeutstyret. Det 
er ingen god løsning. De siste årene 
har det kommet både hjelpemidler og 

kjemikalier som hjelper deg med å gjøre 
denne jobben på mye bedre måter. 
Avfetting
Aller helst bør du ha tilgang til en høy-
trykksspyler, gjerne med en skumlegger. 
Har du ikke det, fungerer det med en 
vanlig hageslange også. 
– Første bud er å legge på avfetting. 
Dette løser opp salt, asfaltrester og 
annen skitt som setter seg fast i lakken 
etter en lang vinter, forklarer Tom. 
Dette gjelder særlig bilens nedre deler 
og felgene. Ofte kjenner man nuppene 
om man stryker over lakken med finger-
tuppene. Det er disse nuppene vi skal få 
fjernet.
– Legg på rikelig og la kjemien få jobbe. 
Om det begynner å tørke ut, legger du 
bare på mer. Ofte skal dette virke 4 - 8 
minutter, du ser når det løser seg opp. 
Da renner det ofte nedover som mørke 
renner, sier Tom.
Har du høytrykkspyler bruker du denne 
til å legge et godt skumlag over hele 

bilen nå. Eller bruk en hageslange med 
så høyt trykk som mulig, og spyl av. 
– Jobb deg nedenfra og oppover, po-
engterer Tom. 
– Her er det om å gjøre å få fjernet så 
mye skitt og møkk som mulig før vi går 
løs på selve håndvasken, forklarer han 
videre.
Poenget er å ikke dra med denne skitten 
rundt når man håndvasker bilen. Det kan 
sette merker og lage riper i lakken.
To bøtter
Neste punkt er å fylle en bøtte med pas-
selig varmt vann og en god PH-nøytal 
bilshampo. 
– Ikke bruk billigsvamper, advarer den 
erfarne bilpleieren. 
– Jeg bruker en vaskevott av mikrofiber. 
Du kan også vaske med en god mikro-
fiberklut, eller en god svamp til rundt 
100-lappen. Disse er mer "åpne" og 
slipper skitt og smuss lettere en billig-
svampene.  

Vasker du bilen slik du alltid har gjort?

Det er kanskje ikke så lurt.

Har du ikke høytrykksspyler hjemme, kan det være smart å dra til en selvvask som har dette. En god bilvask starter med avfetting. 
Dette må du la virke lenge nok, før du spyler av. På den måten får du bort mye av skitten, før den manuelle vaskejobben starter.

Av Benny Christensen
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– Jeg anbefaler å bruke bøtte med en 
såkalt grit guard i bunnen. Det er enkelt 
forklart en liten rist som fungerer som 
en smussavskiller. Eller to bøtter med 
vann. Den ene for å skylle av vaskevot-
ten/ svampen, før du dypper den andre 
i mer såpevann.  Ikke spar på vann og 
såpe, råder Tom. 
Ta del for del når du vasker. Begynn 
med taket og jobb deg nedover. Spyl av 
vann og såpe før det tørker. Så unngår 
du skjolder. Ikke gni lakken, men beveg 
vott/svamp mykt med fartsretningen.
– Skyll igjen helt til slutt. Nøye og lenge. 

Såpe ligger gjerne i kriker og kroker. 
Igjen – ikke spar på vannet. 
Utvikling
Helt til slutt tørker du av bilen.
– Her bruker jeg et mikrofiberhåndkle. 
Legg det bare på lakken og lå det suge 
opp fuktigheten. Før du legger det på 
ett nytt område, sier Tom.
– Dette tar ikke lang tid og jeg garante-
rer deg både en renere bil og en langt 
mer skånsom vask enn om du kjører den 
i maskin. Det finnes ikke en maskinvask i 
verden som kan gi like fin og ren bil som 

en skikkelig håndvask, avslutter Tom.
Også når det gjelder bilvask har nye og 
bedre produkter kommet til de siste 
årene. Ikke vær redd for å prøve dem. 
Det er langt fra snakk om noen stor 
investering. Noen gode mikrofiberkluter, 
et par vaskevotter og en bøtte med rist i 
bunnen, så er mye gjort. 

Tom Østli er bilvask-ekspert og tydelig på at 
du gjør denne jobben mye bedre selv, enn om 
du vasker bilen i maskin. 
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Kollisjonsputen er en av vår tids viktigste sikkerhetssystemer i bilen.
Vi gjør naturligvis alt vi kan for å hin-
dre at det skal skje, men noen ganger 
kommer kollisjoner ubehagelig tett på, 
enten ved at de rammer oss selv eller 
noen vi bryr oss om. 
Heldigvis har det skjedd svært mye med 
bilene og sikkerhetssystemene om bord 
i løpet av de drøyt 100 årene bilismen 
har eksistert. Det er mange små ting, og 
noen få store, som til sammen har gjort 
at moderne biler nesten framstår som 
en «rustning» av trygghet og sikkerhet, 
sammenlignet med bilparken for bare 
noen tiår tilbake. 
I dette utviklingsarbeidet står kollisjons-
puten igjen som en av de aller viktigste 
enkelt-oppfinnelsene. 

En kollisjonspute er enkelt forklart en 
fleksibel luft-pose, eller pute, som ved 
hjelp av en liten sprengladning blåses 
ekstremt raskt opp ved en kollisjon eller 
et sammenstøt. Denne sprengladningen 
får signaler fra ulike sensorer som er 
plassert rundt på bilens karosseri. 
Kollisjonsputene ble vanlig i personbi-
ler fra tidlig på 90-tallet og utover. De 
første bilene hadde kollisjonsputen i 
rattet og noen også på passasjersiden. 
Etter hvert har det kommet til flere ulike 
plasseringer av disse putene. De kan nå 
beskytte for sidepåkjørsel, de finnes for 
baksete-passasjerer og det finnes egne 
som beskytter knærne. Det finnes til 
og med kollisjonsputer som beskytter 
myke trafikanter ved påkjørsel, plassert 

utvendig på bilen. 
På kjøretur med familien
Som alt annet har også historien om 
kollisjonsputen en start. En søndag et-
termiddag tidlig på 50-tallet var den da 
pensjonerte industriteknikeren John W. 
Hetrick ute på en kjøretur sammen med 
kona og datteren på landsbygda i Penn-
sylvania, USA. De kjørte sin 1948-modell 
Chrysler Windsor. Rett etter en bakke-
topp, lå det en stor stein i veien. Hetrick 
bråbremset, havnet i grøfta, men unn-
gikk å treffe et tre. Under bråbremsen 
hadde Hetrick og kona klart å få tak i 
den syv år gamle datteren, i det hun ble 
slynget framover, slik at hun ikke traff 
dashbordet. 

Denne oppfinnelsen har spart tusenvis av menneskeliv:

Puta du ikke vil bruke
Av Benny Christensen

Kollisjonsputer er blitt standardutstyr 
i alle biler som selges i vår del av 
verden. Og de har blitt stadig mer 
avanserte.
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Det gikk altså bra, og bilen kunne kjøres 
hjem for egen maskin. Men hendelsen 
satte en støkk i familien. Hetrick be-
gynte å utvikle en «sikkerhetspute», og 
i 1953 fikk han patent på den. Omtrent 
samtidig, på andre siden av Atlanterha-
vet, søker en tysk oppfinner patent på 
en oppblåsbar "luftpute" for å beskytte 
føreren ved kollisjon. 
Disse driftige herrenes prosjekter inspi-
rerte bilbransjen til å jobbe videre. Både 
Ford og GM begynte å eksperimentere 
med oppblåsbare puter på 50-tallet. 
Problemet var å blåse opp putene raskt 
nok. 40 millisekunder er den ideelle 
tiden. Når menneskekroppen treffer 
kollisjonsputen, bør den være på vei til 
å tømmes for luft.  Skepsisen var også 
stor. Man var redd for at møtet med 
putene kunne medføre andre skader. 

Seiglivede
Fra den spede begynnelsen ble det 
mange år med utvikling og testing. Mer-
cedes var tidlig ute og kunne tilby kol-
lisjonspute som kostbart tilleggsutstyr 
på toppmodellen S-Klasse i 1981. Dette 
gjorde Mercedes et stort nummer av, og 
de ble av mange sett på som oppfinne-
ren av systemet. Faktum er at de langt 
fra var først ute. For allerede i 1973 kom 
Oldsmobile Toronado med kollisjons-
pute. Året etter kom dette utstyret også 
i andre amerikanske biler som Buick, 
Chevrolet og Cadillac.  
Utover på 90-tallet ble kollisjonsputer 
stadig mer vanlig i alminnelige biler. 
En del hadde nok håpet at med dette 
systemet på plass, kunne de slippe å 
bruke sikkerhetsbeltet. Kollisjonsputene 
er konstruert til å virke sammen med bil-

belte, ikke i stedet for et bilbelte. Men 
disse to sammen har vist seg å være 
en svært effektiv og god kombinasjon 
for å redusere antallet hardt skadde og 
drepte i trafikken. 
Utviklingen går videre. De siste årene 
har det kommet svært mye nytt sik-
kerhetsutstyr. Men kollisjonsputene har 
vist seg å være seiglivede, og er fortsatt 
garantisten for at mange ulykker får 
mindre alvorlige konsekvenser enn de 
kunne fått.

Her møter siste generasjon VW Golf veggen hos krasjtest-instituttet Euro NCAP. 
Legg merke til hvor stor del av siden innvendig kollisjonsputene dekker. Foto: Euro 
NCAP.

Det er alltid skummelt å si at noen var først ute med noe. Men Oldsmobile Toronado 
blir i alle fall av mange regnet som den første serieproduserte bilen med kollisjons-
pute. 

Mercedes var tidlig ute på kollisjonspu-
ter. Her demonstrerer de hvordan disse 
fungerer i SL-modellen.
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«Made in China» har det stått på det meste av lekebiler i butikkene 
de siste tiårene. Også på dette området har kineserne tatt store 
markedsandeler.
Vi har lenge hørt at personbiler fra ki-
nesiske produsenter er på vei til vår del 
av verden. For rundt ti år siden forsøkte 
flere kinesiske bilmerker seg i Europa. 
Det gikk ikke særlig bra. Produkter 
som åpenbart ikke holdt den kvaliteten 
kundene forventet, var én ting. Verre var 
det at Kina-bilene ble slaktet i krasjtes-
ter. Kollisjonssikkerhet var åpenbart ikke 
blitt vektlagt særlig høyt underveis i 
utviklingen av disse bilene.
Nå er det klart for en ny offensiv, og alt 
tyder på at kineserne denne gangen stil-
ler langt bedre forberedt. Flere nye mer-
ker er på vei inn i det norske markedet, 
og først ute er MG. I februar i år leverte 
de ut de aller første bilene her til lands.

Navnet har rike tradisjoner, men dagens 
MG har egentlig fint lite til felles med 
toseters roadstere, som de fleste nok 
forbinder med merket. Da Rover-grup-
pen gikk konkurs tilbake i 2005, ble MG 
med i dragsuget. De endte etter hvert 
hos den kinesiske bilgiganten SAIC. Og 
det er de som nå eier MG.
18 norske forhandlere
Her i Norge starter de med én modell, 
nemlig ZS EV. Her snakker vi elektrisk 
crossover med rekkevidde på 263 
kilometer og en startpris som virkelig 
kan bli tøff for konkurrentene: 229.990 
kroner. Topputgaven Luxury blir din for 
249.900 kroner. Dermed legger MG 
seg under samtlige, sammenlignbare 

konkurrenter i pris.
Norsk presse stiftet bekjentskap med 
bilen første gang i fjor høst, i Belgia. Der 
hadde MG invitert til informasjonsmøte, 
og la fram sine planer for lanseringen 
i Norge. Dessuten fikk vi tatt den aller 
første prøveturen med bilen.
Da var planen å starte salget allerede 
i oktober. Slik gikk det imidlertid ikke. 
MG hadde tydeligvis dårlig tid med å 
komme i gang og hadde ikke avklart alle 
detaljene. Det endte med at de ikke ble 
enige med selskapet som først skulle 
selge bilene i Norge, og det ble endel 
frem-og-tilbake rundt dette. Men nå skal 
alt være på skinner.
De 200 første MG-ene kom til bilhavna 

”Made in China”-biler på vei til Norge

Først ute er MG, med elbilen ZS EV

MG har havnet på kinesiske hender, etter en tøff 
periode som endte med konkurs. Nå gjør de 
comeback med denne bilen i Norge, elektriske ZS 
EV.
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i Drammen i januar, med bilbåten «City 
of Oslo». Nå er disse spredt ut til et 
forhandlernett som består av 18 ulike 
bilbutikker.
MG ZS går inn i en klasse med relativt 
mange konkurrenter. Det er nemlig 
flere bilmerker som satser på elektriske 
crossovere. Det store fortrinnet til ZS er 
prisen. Dessuten er bilen overraskende 
romslig. Bagasjerommet er for eksempel 
på 470 liter, et volum som slår en rekke 
av de andre i klassen. Til gjengjeld lig-
ger rekkevidden under de fleste sam-
menlignbare modellene.
Flere andre på vei
Like før jul ble ZS EV krasjtestet. Her ble 

det tydelig at MG har gjort jobben på 
en skikkelig måte.
Etter at ZS EV hadde vært gjennom 
det tøffe testprogrammet hos krasjtest-
instituttet Euro NCAP, var nemlig dom-
men toppscore og fem stjerner. Dette 
gjør forresten også ZS EV til den første 
SUV-en i det såkalte B-segmentet med 
femstjerners klassifisering.
Karakteren til ZS EV er basert på følgen-
de score i de ulike kategoriene: Voksen 
passasjer 90 prosent, beskyttelse av 
barn 85 prosent, fotgjengere 64 prosent 
og sikkerhetssystemer 70 prosent.
MG er altså først, men flere andre kine-
siske merker er på vei. Felles for dem 

alle er at de satser på elbiler i Norge. 
Den neste som kommer er Volvos 
søstermerke, Polestar. Den kinesiske fa-
brikken har kommet i gang med produk-
sjonen trass i koronasituasjonen, og tar 
sikte på norgeslansering i sommer. 
Videre har Gill Gruppen som i dag blant 
annet importerer Subaru til Norge, gjort 
avtale med to kinesiske merker som skal 
tas inn til Norge, Seres og DFSK.  Motor 
Gruppen er i dag importør av Mitsu-
bishi, Renault og Dacia. Også de skal 
komme med to nye Kina-merker, Honqui 
og Bestune. I tillegg til dette er nystar-
tede Byton også på vei, her er det snakk 
om en lansering i 2021.

”Made in China”-biler på vei til Norge

Slik ser det ut innvendig, i forhold til prisen har ikke MG noe å skamme seg 
over her.

Flere kinesiske biler er på vei inn i det 
norske markedet. Her er Seres.

...og Honqui

...og Byton.Fem stjerner ble resultatet da ZS EV ble kollisjonstestet. Akkurat det er en 
viktig fjær i hatten for MG. 
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Lederen i transport- og kommunikasjonskomiteen  på Stortinget skal 
kjøre dieselbilen sin til den ikke orker mer. Når Helge Orten (H) kjøper ny 
bil, håper han den har alkolås som standardutstyr.
Hvordan kan ny teknologi bidra til økt 
trafikksikkerhet?

Ny teknologi i kjøretøyene og langs vei-
ene gjør Nullvisjonen mulig. Den samme 
teknologien som i fremtiden vil legge til 
rette for autonome løsninger, vil bidra 
til økt trafikksikkerhet ved at mennes-
kelig feil i stadig større grad blir elimi-
nert. Allerede nå ser vi at teknologiske 
løsninger hindrer at vi kjører utfor veien 
eller over i feil kjørefelt. Avstand til bilen 
foran kan også reguleres. Fartssperre er 
et annet aktuelt tiltak. Etter min mening 
må vi sørge for at ny teknologi som bi-
drar til økt trafikksikkerhet, i størst mulig 
grad blir standardutstyr i nye biler. Det 
vil redde mange liv. 
Hva mener du om obligatorisk alkolås 
for å motvirke ruskjøring?

Alkolås kan være et effektivt virkemiddel 

for å motvirke kjøring i alkoholpåvirket 
tilstand. Etter min mening bør vi jobbe 
for at dette blir etablert som standard i 
nye biler. Dette er et arbeid som vi må 
gjøre i fellesskap med EU.
Hva mener du vil være de tre viktig-
ste trafikksikkerhetstiltakene som bør 
prioriteres de neste fem årene? Hvilke 
tiltak bør prioriteres - og hvorfor?

Det er viktig å videreføre det gode sam-
arbeidet som er mellom myndighetene 
og alle interesseorganisasjonene og 
aktørene som hver dag jobber målrettet 
for økt trafikksikkerhet. Dette samarbei-
det har vært helt avgjørende for at vi er 
helt i verdenstoppen innen trafikksikker-
het. Det forebyggende og holdnings-
skapende arbeidet er viktig, i tillegg til 
at folk må ha en grunnleggende trafikk-
opplæring. Det er all mulig grunn til å 

rette en stor takk til alle de som bidrar 
og legge til rette for et fortsatt godt 
samarbeid i årene som kommer, både 
økonomisk og gjennom gode arenaer 
for samarbeid. 
Vi vil også fortsette å bygge ut infra-
strukturen. Nye veier er mer trafikksikre 
enn gamle. Samtidig må vi videreføre 
arbeidet med å vedlikeholde de veiene 
vi har og ta i bruk de virkemidlene som 
finnes for å gjøre eksisterende veier 
mer trafikksikre, både når det gjelder 
møteulykker og utforkjøringer. Vi har 
redusert vedlikeholdsetterslepet på 
riksvei betydelig. I neste NTP vil nok 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene 
få en større plass.
Det er behov for økt forskning innenfor 
transportsektoren. Nye teknologiske løs-
ninger, nye forretningsmodeller og nye 

«Alkolås bør være standard i alle nye biler»
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måter å bevege seg på endrer trafikk-
bildet vesentlig – også når det gjelder 
trafikksikkerhet. Her må vi skaffe oss et 
bedre kunnskapsgrunnlag. Disse utvi-
klingstrekkene gjør at vi også må tenke 
nytt når det gjelder trafikkopplæring.
Gjennomsnittsfartsmålinger er politisk 
omdiskutert, og møter stor motstand 
hos blant annet Frp. Hva synes du om 
dette tiltaket for å begrense farten på 
norske veier?

Det er ikke formålstjenlig å ha denne 
type fartsmåling over alt. Derfor vil vi 
også i fremtiden være restriktive til å 
etablere gjennomsnittsfartsmåling. Nye 
veier er i utgangspunktet mer trafikk-
sikre enn gamle veier, og det bør ikke 
være nødvendig å etablere denne typen 
fartsmåling. I områder der ulykkesri-
sikoen er stor og i tunneler spesielt, 
kan gjennomsnittsfartsmåling være et 
aktuelt virkemiddel. Vi vil lytte til faglige 
råd i disse spørsmålene. 
MA - Rusfri Trafikk har lenge tatt til 
orde for å for å redusere promillegren-
sen for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2. 

Høyre har så langt vært avvisende. Ser 
du for deg at dette kan endre seg?

Jeg mener alle fritidsbåtførere bør være 
edru når de kjører båt. Samtidig er det 
ikke et poeng å redusere promillegren-
sen uten at det har noen faktisk effekt. I 
den grad ulykker til sjøs skjer som følge 
av alkohol, er det ofte fordi båtfører har 
høyere promille enn 0,8. Personlig er jeg 
åpen for å diskutere om hurtiggående 
båter bør ha en lavere promillegrense, 
fordi høyere fart gir høyere risiko.
Frps tidligere samferdselsministre har 
ønsket å øke fartsgrensene på en del 
motorveier. Hva mener du om dette?

Etter min mening må fartsgrensene 
tilpasses veiens beskaffenhet. Det er en 
faglig vurdering. Det at vi har økt farts-
grensen på en del motorveier mener 
jeg er forsvarlig, nettopp fordi veiene er 
bygget for å tåle for eksempel 110 km/t.
Hva synes du om nordmenns adferd 
på veien?

Jeg synes i all hovedsak at nordmenn 
har gode trafikkvaner. Det har sikkert 

sammenheng med det holdningsska-
pende arbeidet som er gjort de siste 
tiårene, i tillegg til en god trafikkopp-
læring. Men det er alltid unntak. Derfor 
er det viktig at vi har tilstrekkelig med 
kontroller, særlig når det gjelder fartso-
vertredelser og rus. Vi skal være trygge 
trafikanter, også overfor våre medmen-
nesker.
Hvilket forhold har du selv til bil og 
motor? Hva slags bil kjører du selv? 
Hvor mye ferdes du på veien?

Bil er for meg en nyttegjenstand og et 
transportmiddel. Som stortingspolitiker 
bruker jeg bilen til å komme meg rundt 
i eget fylke primært. I Møre og Romsdal 
er bilen ofte det eneste alternativet. 
Vi har nå to biler, en dieselbil som jeg 
tenker å kjøre til den er oppbrukt. Og så 
har vi kjøpt oss en elbil. Den neste bilen 
blir helt sikkert en nullutslippsbil, men 
jeg er usikker på om vi skal eie den selv 
eller om det kommer helt andre løsnin-
ger. Det blir spennende å se. 
 

Navn: Helge Orten
Alder: 53

Stilling: Stortingsrepresentant for Høyre (innvalgt fra 2013)
Utdannelse: NHH, Norges Handelshøyskole

Bosted: Midsund, Møre og Romsdal
Aktuell: Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen

«Alkolås bør være standard i alle nye biler»
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HISTORIE
1. Hva skjedde ved slaget i Hafrsfjord?
2. Hvem ble statsminister for et selv-

stendig Norge i 1905?
3. Hvilken verdensberømt nordmann 

ble født i Skien 20. mars 1828? 
4. Hvilken spansk general forsøkte 

statskupp i 1936, og overtok etter-
hvert makten i Spania?

5. Hvilke to tyske byer ble hardest 
rammet av de alliertes bombinger 
under 2. Verdenskrig?

TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅR STORE PÅSKE-QUIZ!
Svar Geografi
1. Tenerife, Spania 2. Miklagard 3. Fre-
etown 4. Via Condotti 5. Appenninene

Svar Lett påskeblanding
1. 1900 2. Jane Austen. Boken heter 
«Sandition» og er filmatisert og vist på 
Nrk. 3. Salt som budeien ga kreaturene 
påskemorgen etter å ha lest Fadervår 
over dem 4. Fordi det er bygget på et 
dårlig fundament.  5. Avignon

Svar Dyreriket
1. Svartbjørn 2. Rustflekkatt 3. Blåstål 4. 
Dachs 5. Opptil 10 måneder 6. Mygg. 
Den står for årlig 750. 000 dødsfall 7. 
Blåhval 8. 60 prosent av alle isbjørner 
bor i Canada. 

Svar Trafikksikkerhet
1. 0 – ingen barn ble drept i 2019 2. 
5 meter 3. 110 km/t 4. Nei, med mindre 
det er skiltet tillatelse 5. Gående

Svar Historie
1. Norge ble samlet til et rike 2. 
Christian Michelsen 3. Henrik Ibsen 
4. Francisco Franco 5. Hamburg og 
Dresden 

GEOGRAFI
1. Hvor ligger fjellet Teide?
2. Hvilket navn brukte vikingene på 

Istanbul?
3. Hva heter hovedstaden i Sierra 

Leone?
4. Hva heter gaten som starter ved 

spansketrappen i Roma?
5. Hva heter fjellkjeden som strekker 

seg langs østkysten av Italia?

LETT PÅSKEBLANDING
1. Når startet vi opp systematiske tem-

peraturmålinger i Norge? 
2. Hun har skrevet kjente bøker som 

«Stolthet og fordom» og «Fornuft 
og følelse». Hva heter forfatterinnen 
og hva heter boken hun aldri fikk 
fullført?

3. Vet du hva påskesalt var?
4. Hvorfor er det skjeve tårn i Pisa, 

skjevt? 
5. Fra 1309 til 1377 var ikke pavesetet 

i Roma, men i en annen fransk by, 
hvilken?

DYRERIKET
1. Hvilken bjørneart er den mest tall-

rike på verdensbasis?
2. Hva heter verdens minste kattedyr?
3. Hva kalles en rødnebb som har 

skiftet kjønn? 
4. Hvilken hunderase var Pablo Picas-

sos hund «Lump» (som han malte 
flere ganger)?

5. Hvor lenge kan kamelen gå uten 
vann?

6. Hva er verdens farligste dyr? 
7. Hva er verdens største dyr?
8. I hvilket land finner vi flest isbjør-

ner?

Svar Sport
1. De fem verdensdelene. 2. Lasse Virén 
3. Hopp 4. Bjørn Borg 5. Tyrefekting

SPORT
1. Hva symboliserer de 5 OL-ringene?
2. Hva het finnen som vant 5000 og 

10.000 meter i friidrett under OL 
både i 1972 og 1976?

3. I hvilken idrett har Lasse Ottesen 
OL-sølv og fem norske mesterskap?

4. Hvilken idrettsutøver var den første 
til å vinne fem Wimbledon-titler på 
rad? 

5. I hvilken kontekst kan du se en 
matador?

TRAFIKKSIKKERHET
1. Hvor mange barn under 16 år ble 

drept i trafikken i 2019?
2. Hvor nært veikryss kan man stanse 

eller parkere?
3. Hva er høyeste fartsgrense på 

offentlig veg i Norge?
4. Er det lov å sykle mot enveiskjøring?
5. I hvilken kategori tilhører en person 

på rulleski – gående, syklende eller 
kjørende?
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PÅSKENØTTER

TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅR STORE PÅSKE-QUIZ!

59
Motorførerens

Svar Underholdning
1. Aurora 2. Ivo Caprino 3. Trond Kirk-
vaag 4. Patrick Swayze 5. A Capella 6. 
1933

Svar Påskekrim
1. John le Carré 2. Malstrøm 3. Krimbø-
ker 4. 1222. Forfatteren er Anne Holt 5. 
Harry Hole fra Jo Nesbøs romaner

Svar Norsk politikk
1. Kallenavn på Vinmonopolets grå bæ-
reposer på 70-tallet, oppkalt etter stats-
råd og avholdskvinne Bergfrid Fjose, 
KrF 2. Bård Hoksrud 3. 169 stortings-
representanter 4. 1933 5. Gro Harlem 
Brundtland  6. Einar Gerhardsen

Svar Biler
1. Volvo 2. Adaptiv cruise control 3. 
Eisenach i tidl. DDR 4. Nissan Leaf 5. 
Sveits 6. Clutch 7. Auto 8. E40 (Strekker 
seg ca. 850 mil fra Calais i Frankrike til 
Ridder i Kazakhstan) 9. Olje 

UNDERHOLDNING 
1. Hvilken kjent norsk artist hører man 

stemmen til i «Frost 2»?
2. Hvem regisserte filmen Flåklypa 

Grand Prix?
3. Hvem spilte Gaus Dal i brødrene 

Dal?
4. Hvem synger “She’s like the wind” i 

filmen Dirty Dancing?
5. Hva kalles korsang uten instrument-

akkompagnement?
6. Når ble NRK grunnlagt?

PÅSKEKRIM
1. Hvilken verdenskjent forfatter skrev 

i fjor spionthrilleren «En fri agent»?
2. Hva heter krimserien (BBC) vist på 

NRK påsken 1985, og som ble spilt 
inn delvis på Valle utenfor Ålesund, 
og i Ålesund? Serien skal ha ført 
til betydelig økning av turismen i 
mange år.

3. Hva slags litteratur må man skrive 
hvis man skal ha håp om å bli tildelt 
Rivertonprisen?

4. En kjent norsk krimforfatter har 
skrevet en krim der tittelen er et 
postnummer. Hva er navnet på 
boken og forfatteren?

5. Hvilken hovedperson i en serie 
kriminalromaner er stamgjest på 
Restaurant Schrøder i Oslo? 

NORSK POLITIKK
1. Hva gikk under betegnelsen Fjose-

posen, og hvorfor?
2. Hvilken tidligere landbruks- og mat-

minister fra Frp har fremstått som 
veldig glad i mat og superslanker? 

3. Hvor mange representanter er det 
på Stortinget?

4. Hvilket år ble Kristelig folkeparti 
stiftet?

5. Hva het Norge sin første kvinnelige 
statsminister, som ble valgt i 1981?

6. Hvem blir kalt «Landsfaderen» etter 
å ha vært statsminister for Norge i 
tre perioder mellom 1945 og 1965?

BILER
1. Hvilket bilmerke var først ut med 

tre-punkts bilbelte?
2. Hva står ACC for?
3. Hvor ble bilen Wartburg produsert?
4. Hvilken elbil var den første som vant 

Car of the Year-prisen i Europa?
5. Fra hvilket land kom luksusbilene 

Monteverdi? 
6. Kan du et annet ord for "koblingen" 

i en bil?
7. Hva er det tyske ordet for bil?
8. Hvilken er den lengste av alle euro-

paveiene?
9. Hva må bensinen blandes med før 

den fylles på en totaktsmotor?
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Hvordan står en 46 år gammel bil seg i 
dag, sett med 2020-øyne? Akkurat det 
er det ikke ofte man får muligheten til å 
sjekke. Men etter å ha skrevet en artik-
kel forleden om mitt første møte med 
Volkswagen Golf tilbake i 1974, fikk jeg 
en interessant henvendelse. 
– Kunne det være interessant å prøve-
kjøre eksakt tilsvarende modell i dag, en 
VW Golf LS med to dører og 1,5-liters 
motor?
E-posten kom fra Finn Gjestland i Pors-
grunn.  Jeg brukte ikke mange sekunder 
på å svare mange takk, veldig gjerne!
Bilen jeg noen dager senere kan sette 
meg inn i, er Norges eldste bevarte 
Golf. Den har vært i Finn Gjestlands eie i 
drøyt 20 år, og er restaurert og gjenopp-
bygd nitid korrekt, helt ned til den spesi-
elle bøyen på eksosrøret som bare de 
aller første produksjons-Golfene hadde.
Alt er slik det var, og til alt overmål har 

bilen den samme rødfargen som den 
testbilen jeg kjørte i 1974!
Finns Golf er for øvrig bil nummer 14 
som kom til Norge av denne model-
len, den 16. juli i 1974. Den startet sitt 
liv som demobil hos Grendahl Auto i 
Trondheim. Bilen var også produsert i 
juli, og alle som var foran på importlista 
er for lengst borte.
– Du fikk rett i det du skrev i 1974-tes-
ten: «Med Golf har VW-konstruktørene 
avgjort skapt et lite unikum av en bil, 
som burde ha de beste forutsetninger 
for å ta opp kampen helt på toppen av 
salgsstatistikken..» Og: «Om Golf vil 
bli en bestselger i Norge? Jo, jeg tror 
det...» Og Golf ble jo virkelig en kjem-
pesuksess, hilser Gjestland meg med når 
jeg ruller inn på gårdsplassen.
Han fører an til en nydelig, skinnende 
1974-modell. Her er alt originalt – mo-
tor, girkasse, oppheng, styring osv. Ja, 
til og med tenningslås og nøkkel er det 

samme som da bilen forlot samlebåndet 
i Wolfsburg. Alt er gjennomgått ned til 
minste skrue og overhalt, og bilen har 
– slik den nå står – gått 215.000 kilome-
ter..
– Jeg har vært opptatt av at alt skal 
være likt som da bilen kom ny fra fabrik-
ken. Derfor er for eksempel også alle 
slangeklemmer originale, bare nøye 
oppusset, sier han.
– Har du regnet på antall timer og antall 
kroner du har lagt ned i dette prosjek-
tet?

– Nei, og det akter jeg heller ikke å 
gjøre. Det blir feil å måle dette på den 
måten, understreker han.
Kostet 34.800 kroner
Ikke uventet ligger det en grunnleggen-
de sterk bilinteresse som fundament for 
Finn Gjestlands Golf-prosjekt. Den har 
han arvet, og et av hans første prosjek-
ter var å sette en mopedmotor i tråbilen 

Dette prosjektet finnes det ikke maken til i Norge. Vi fikk 
være med på en liten prøvetur.

Av Frank Williksen

originale klassikere
Veterankjøretøyet
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Finn Gjestland har gjort en imponerende 
jobb med sin VW Golf. Den er som en 
tidsmaskin, her er alt originalt!

Finns VW Golf er 46 år gammel
– og fullstendig strøken



da han var 10 -12 år gammel.
At han kommer fra en svært Volkswa-
gen-lojal familie har nok også betydd 
mye. Familien Gjestland har eid alt som 
kan tenkes av VW-modeller. Familien har 
også vært kåret til Norges VW-familie nr. 
1, premiert med tur til Wolfsburg.
Så bakgrunnen er altså i orden.
Motoren er den samme som i min 
1974-testbil: 1,5 liter bensin med 70 hk. 
Du synes kanskje ikke det høres veldig 
imponerende ut, men husk da at denne 
bilen bare veide 805 kilo. Da blir vekt/
effekt-forholdet slik at det ikke var så 
rart at vi syntes dette var en sprek bil 
i 1974. I lanseringsåret kostet denne 
modellen 34.800 kroner. Omregnet et-
ter konsumprisindeksen tilsvarer dette i 
2018-kroner rundt 220.000. Du får nok 
ikke mye Golf for den prisen i dag...
Det som slår meg når jeg tar en runde 
rundt bilen før vi kjører av gårde, er hvor 
liten den ser ut, mye mindre enn jeg kan 
huske at den var i 1974. Den er vesentlig 
kortere og smalere enn dagens modell.
En morsom kuriositet med de aller 
første produksjonsbilene – som denne 
– var at noen hadde glemt å få på plass 
Volkswagen-navnet på bakluken, der 
står det bare Golf LS!
Under bakluken skjuler det seg et baga-
sjerom som faktisk ikke er mye mindre 
enn på dagens Golf. Men kanten å løfte 
over er høy, og det er ingen sidepaneler, 
man ser rett på innsiden av karosseripla-
tene.
Når jeg setter meg i førersetet er opple-
velsen noe spesiell:
– Her fjærer det jo litt over alt?

– Det er ikke så merkelig, forklarer Finn.

– I den første Golf-modellen brukte man 
nemlig seter fra siste årgang av Bobla; 
VW 1303. Dette var seter med spiralfjæ-
rer, og det gir en litt annerledes opple-
velse, sier han.
Det er ikke ofte man får vri på en ten-
ningsnøkkel som er 45 år gammel, men 
det får jeg her, og Golfen starter lett på 
første forsøk. Motoren spinner jevnt og 
fint, men leverer også en tomgangsstøy 
som er ganske så hørbar.
Jeg setter bilen i gir med den litt lange 
girspaken som nesten står mellom 
forsetene, og merker at jeg er litt clutch-
rusten – i alle fall når bilen har en såpass 
ærverdig alder. Men etter hvert får jeg 
god-følelsen tilbake, og ruller av gårde.
Selve kjøreturen går fint. Girskiftene er 
lette og presise, men manuell girkasse 
er uvant for en som i dag nesten bare 
prøvekjører biler med automatgir. Gam-
mel vane kommer imidlertid ganske fort 
tilbake! Mest uvant er kanskje styringen. 
Her er det stort ratt – men ingen servo-
støtte å finne, så det krever litt muskel-
kraft å ta seg rundt skarpe svinger med 
verdigheten i behold.
Ellers er dette spartanske greier, sett 
med 2020-øyne, og sammenlignet med 
det fantastiske nivået vi er vant til i dag 
av utstyr og førerstøttesystemer. Det 
siste var et fremmedord til i alle fall 
rundt et tiår etter denne modellen. På 
1974-modellen måtte føreren pent være 
sin egen støtte!
Heller ikke komfortmessig er det mye å 
skryte av. Bilen er type «stutt», og den 
korte akselavstanden gir mye hopp og 
sprett, der dagens modell glir elegant 
og mykt over ujevnhetene. Heller ikke 
inneklimaet er så mye å henge på 
juletreet. Bilen har et enkelt varme- og 

ventilasjonsanlegg. Det består av en bry-
ter som regulerer varmen fra systemet, 
en viftebryter og en hendel for å styre 
luften opp eller ned. 
Air-condition var et fremmedord, så her 
er det bare å fyre for fullt på vinteren 
– og svette uhemmet på varme sommer-
dager. Oppvarmet sete? Glem det! Men 
den første Golfen har faktisk varmetrå-
der i bakruten, og det var litt avansert 
den gangen.
Utdannet bilingeniør
Rundt 22 år er gått siden Finn Gjestland 
kjøpte bilen, eller mer presist: Det som 
akkurat da var igjen av den, for den 
hadde fått hard medfart gjennom årene.
– Jeg kom første gang over den på Otta 
i 1996, men da ville ikke eieren selge. 
Jeg ba ham legge inn mitt navn og 
telefonnummer i vognkortet, og ba om 
å få beskjed hvis han ombestemte seg. 
Etter to år var han klar til å selge. Da 
den meldingen kom, var det rett til Otta 
for å hente bilen, forteller Gjestland.
I løpet av 20 år er bilen helt overhalt og 
oppusset fra innerst til ytterst, og gjen-
nomført ned til minste detalj. Det er rett 
og slett en imponerende jobb som er 
gjort, men det forklarer jo en god del at 
Gjestland er utdannet bilingeniør med 
fem års studietid i Sveits.
– Jeg har rett nok aldri jobbet direkte 
med bil. Min yrkeskarriere er knyttet til 
Hydros forskningssenter, nå Equinor, på 
Herøya. Det nærmeste vi kom bil, var 
silisiumforsterkede stempler til Porsche 
mot slutten av 1980-tallet, i tillegg til 
magnesiumfelger – også til Porsche – 
her fra Herøya, avslutter han.

Eieren bak rattet. Det merkes at årene har gått, også innvendig.Også interiøret ble plukket helt ned, før den møysom-
melige oppbyggingen startet. Foto: Privat. 
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tilbyr funksjonsleie av godkjent alkolås!*  
Vi forstår at det for mange kan være lite ønskelig å binde opp mye kapital i 
kjøp av alkolås. Hvorfor eie når du kan leie?

Dignita garanterer en godkjent og fungerende alkolås under hele leieperioden.

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

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

*pris avhenger av antall.
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Velkommen til
Norges beste Bobil

forhandler

www.solabobil.no

SOLA BOBIL

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

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35, 2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Tlf. 03 536
E-mail callsenteret:

post@grenlandtaxi.no
Bestill taxi på internett

www.03536.no
eller vår hjemmeside
www.grenlandtaxi.no

Missingmyrveien 16, 1640 RÅDE
Tlf. 69 26 67 71 - www.redningsverket.no

TOTALLEVERANDØR AV MARINAANLEGG
Våre produkter har høy kvalitet og lang levetid

www.vikorsta.no

autostrada.com
Tlf. 35 58 70 70

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
 7725 STEINKJER

Tlf. 74 16 05 10

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

Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40 - www.skadeoglakk.no
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Storebror i Volvo-familien har fått seg en 
ansiktsløftning av det milde slaget. Vi tror 
produsenten er redd for å tukle med noe som ser 
veldig bra ut i utgangspunktet.

For du skal virkelig være en kjenner 
av Volvo XC90 for å se forskjellen på 
en 2019-modell og en 2020, som min 
testbil er. Den mest åpenbare endringen 
sitter i fronten, nemlig grillen som har 
fått et annet mønster. Ellers har felgene 
fått nytt design, og støtfanger og under-
spoiler buer seg litt annerledes.
Min testbil i R-design utgave har blank-
svarte takrails og speilhus. Og dessuten 
en helt ny farge som heter Thunder Grey 
Metallic. Den passer utmerket til XC90, 
og for den som husker tilbake til Volvo 
140-serien og 164, så ligner fargen 
nokså mye på den som ble brukt på 
slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 
1970-tallet. Herlig!
Utvendig er resten av bilen identisk med 
2019 modellen. Helt greit i grunnen, 
for den er lekker som den er. Testbilen 
er for øvrig en elektrisk hybrid med 

ladeluke plassert på venstre forskjerm, 
og et T8-emblem på bakluka som 
sladrer om at det er en Twin Engine-
modell vi har med å gjøre.
Meget lekkert interiør
Seter og sittekomfort er noe Volvo alltid 
har forstått. I XC90 er disse så godt 
utformet at jeg knapt tror det er mulig 
å sitte bedre i en bil. Modellen har fan-
tastiske seter med lårstøtte og et utall 
av innstillingsmuligheter. Setene i skinn 
er ergonomisk riktige, og de er attpåtil 
utstyrt med en massasjefunksjon som får 
kjøreturen til å bli veldig behagelig.
En annen nyhet er setetrekk i ull. Stoffet 
puster mer enn skinn, og er dessuten 
miljøvennlig å produsere. Instrumentpa-
nelet består av få knapper, og er enkelt 
å forholde seg til ettersom all informa-
sjon stort sett vises på den store skjer-
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– Storebror har fått
en diskret makeover!

Av Tommy Hermanrud

Nye Volvo XC90 T8 Twin Engine hybrid AWD:

men i midtkonsollen. Kjøremodus velges 
med et rullehjul i midtkonsollen, og rett 
bak finner vi håndbrekknappen. Moto-
ren aktiveres og stanses med et vrihjul 
bak girstangen, og bilen glir lydløst av 
gårde på strøm.
Ladbar hybrid
Testbilen er altså en Volvo XC90 T8 
Twin Engine AWD R-Design, med en 
bensinmotor på 303 hk og en elektrisk 
motor på 87 hk. Rekkevidden på strøm 
oppgis teoretisk til litt over 40 kilometer. 
Er du flink og lader bilen hyppig, kan du 
med andre ord få en meget rimelig drift 
dersom bilen brukes på korte avstander. 
Slurver du med ladingen, vil du merke at 
en såpass tung bil, som på grunn av bat-
teripakken faktisk er 300 kilo tyngre enn 
en vanlig XC 90, fort kan ha et forbruk 
på 1 liter per mil. 
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Styrker sikkerheten
Volvo har lyktes godt med å opparbeide 
seg et rykte for å produsere de aller 
sikreste bilene. 2020-utgaven av XC90 
kommer da også med det aller nyeste 
på sikkerhetsfronten: Styringsassistanse, 
City Safety og BLIS-blindsonevarsling, 
kryssende trafikkvarsling med autobrems 
og ikke minst noe som kalles Oncoming 
Lane Mitigation-system. Dette skal gi 
automatisk styrehjelp dersom bilen er 
på vei ut av kjørefeltet som følge av at 
føreren sovner eller får et illebefinnende. 
Curve Speed Assist leser svingene og 
avpasser farten deretter, mens head up-
display gir deg nødvendig informasjon i 
frontruta. Infotainment-systemet Sensus 
er også oppgradert, og støtter nå både 
Apple Car Play og Android Auto, samt 
Spotify på markedene hvor dette er 
mulig. Og for ordens skyld: I EuroNCAP-

testen får XC90 selvsagt full score med 
fem av fem mulige stjerner.
Monteres på Torslanda-fabrikken
Min testhelg med nye Volvo XC90 T8 
AWD overbeviser meg om at produsen-
ten er fullt på høyde, og vel så det, med 
konkurrentene Audi Q7, BMW X5 og 
Mercedes-Benz GLE. Bilen er prisgun-
stig i T8 hybrid-versjonen, og den kan 
trekke en tilhenger på 2400 kilo – et 
viktig argument for bilkjøpere som skal 
trekke campingvogn eller hestehenger.
En artighet for oss som er ekstra in-
teressert i eldre Volvo-modeller, er at 
nye XC90 monteres i den legendariske 
Torslanda-fabrikken i Gøteborg. Dette 
er den samme fabrikken som monterte 
Volvo Amazon da den kom i april 1964. 
Ut de historiske portene har det også 
rullet Volvo 140, 240 og 850. 

Volvo har nå en rekke modeller i sin 
XC-serie; XC40, XC60 og XC90, og det 
burde være mulig å finne sin favoritt 
med bakgrunn i behovet for plass, 
størrelse og motor. Jeg har testet alle 
modellene, og kan konkludere med at 
XC90 er flaggskipet med stor F.
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Av Tommy Hermanrud

Ettersom den populære 1994-versjonen 
også kunne leveres med rent forhjuls-
trekk, innså produsenten raskt at det 
ikke kun var fremkommeligheten som 
gjorde at mange ville ha RAV4. De likte, 
og liker fremdeles, kombinasjonen av 
offroad og personbil.
Toyota RAV4 har altså vært en bestsel-
ger i kompakt SUV-klassen i mange år, 
og denne nye modellen er i likhet med 
Prius bygget på Toyotas nye plattform, 
TNGA. Den gjør at bilen har mer plass 
innvendig, vekten er redusert, tyngde-
punktet senket og karosseriet stivere 
og sterkere. Bilen har fått et langt mer 
moderne utseende, og man kan se at 
den nå ønsker å være «lillebroren» til 
Landcruiser. Bilen har et tøft utseende 
med en stor front og kantete linjer 
bakover, som ender ut bak med en 
stilig takspoiler og et eksosrør på hver 
side under støtfangeren. Min testbil var 
lakkert sølvgrå med svart tak og svarte 
felger – veldig barskt!
Bilen er flott å se på utvendig, og også 

innvendig har Toyotas designere lyktes 
bra med å skape en fin førerplass. 
Kupeen har mange smarte og forseg-
gjorte detaljer samtidig som interiøret er 
enkelt og oversiktlig.
I fokus har vi en bred midtkonsoll, et 
nytt instrumentpanel, og sentralt og 
høyt på midtkonsollen finner vi en åtte 
tommers multimediaskjerm med enkel 
berøringsstyring og en mengde mulig-
heter. Her styrer du navigasjon, lydan-
legg, mobiltelefonen og en rekke andre 
funksjoner. Dashbordet i kunstskinn 
med sømmer, og gode 12-veis elektrisk 
betjente skinnseter, gjør også sitt til at 
opplevelsen av interiøret blir god. Plas-
sen i baksetet er blitt litt bedre med den 
nye modellen, nærmere bestemt fire 
centimetere bredere og bedre plass til 
føttene under forsetene.
I nye Toyota RAV4 er også plassen i 
bagasjerommet økt med 79 liter, og 
rommer nå 580 liter. Baksetet kan deles 
60:40 dersom du trenger enda mer 
plass. Bagasjerommet er dessuten bredt 

og langt, og har et helt flatt gulv som 
gjør det lett å laste og losse bagasje.
AWD-i
Min testbil var en Toyota RAV4 AWD-i 
Hybrid, med en 2,5 liters bensinmotor 
på 222 hestekrefter, elmotor med 6,5 Ah 
og et elektronisk styrt, trinnløst auto-
matgir. Toyotas firehjulstrekksystem er 
såkalt «intelligent», og kan tilpasse seg 
automatisk dersom du skulle komme ut 
for krevende kjøreforhold på snø, søle 
eller bratte stigninger. Systemet griper 
også lynraskt inn i høye hastigheter der-
som du for eksempel skulle få hjulslipp, 
eller bilen begynner å spinne på glatt 
underlag. Der forhjulene tidligere spant, 
slår nå bakhjulene inn og du får automa-
tisk firehjulsdrift. Ikke alle har behov for 
firehjulstrekk, og ønsker du en versjon 
med bare forhjulsdrift, så får du selvføl-
gelig det også. 
Min testbil var ganske kjapp med sine 
0-100 km/t på 8,1 sekunder og et impo-
nerende lavt drivstofforbruk på 0,46 l/ 

Da Toyota RAV4 ble lansert i 1994 ble den raskt veldig 
populær med sin høye bakkeklaring, offroad-stil og reservehjul 
bakpå bilen. Nå er den femte generasjonen i markedet, en 
selvladende SUV som tar knekken på all rekkeviddeangst.
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mil. Den hybride drivlinjen i RAV4 AWD-i 
består av bensinmotor og elmotor på 
forhjulene, samt en elmotor som driver 
bakhjulene på egenhånd. Systemet 
leverer 30 % mer kraft til bakhjulene enn 
tidligere.
God kjørekomfort
Ved girspaken sitter et styrehjul for valg 
av kjøremodus. Trykker man på «Eco» 
får man best mulig drivstofføkonomi, 
«Normal» er for vanlig, daglig kjøring, 
«Sport» er for litt friskere kjøreopplevel-
se og «Trail» aktiviserer AWD-i-systemet 
som sørger for at bilen tar seg fram selv 
om bare to av hjulene har grep, eksem-
pelvis om du kjører i terrenget.
Hvordan er så nye Toyota RAV4 AWD-i 
å kjøre? Joda, jeg testet bilen en fin 
vinterdag på Toten, og selv om jeg ikke 
utfordret bilen i de bratteste bakkene, 
var den veldig smidig og lettkjørt, til 

tross for at den er en mellomstor SUV. 
Motor og girkasse harmonerte fint. Jeg 
savnet lårstøtte på førerstolen, men satt 
likevel ganske bra bak rattet. Du sitter 
høyt og har god oversikt, både gjen-
nom frontruta og til instrumentpanelet. 
Alle knapper og touchskjerm er innenfor 
rekkevidde. Jeg opplevde litt hjulstøy på 
vinterdekkene, men med sommerdekk 
og finere vei vil nok mye av den støyen 
være borte.
Sikkerhet i høysetet også i Toyota
Nye RAV4 AWD-i leveres med Toyota 
Safety Sense som standardutstyr. Dette 
er avanserte sikkerhetssystemer som 
innebærer at bilen kan hjelpe oss førere. 
Vi finner blant annet kollisjonsvern med 
syklistgjenkjennelse og fotgjengergjen-
kjennelse i mørket, intelligent adaptiv 
cruisekontroll, filskiftevarsler med styre-
assistanse, ryggekamera, kollisjonsvern 

med automatisk brems og skiltgjenkjen-
ning. Toyota RAV4 fikk i 2019 maksimalt 
antall stjerner, altså fem, i Euro NCAP-
testen.
Nå kan også RAV4 leveres med rattvar-
me, varmetråder i frontruta og bakse-
tevarme, alt sammen gode nyheter for 
oss i vinterkalde Norge. Vil man dra 
tilhenger, så er tilhengervekten 800 
kilo for 2WD-utgaven og 1650 kilo for 
AWD-i. Testbilen min var en selvladende 
bensinhybrid, men til høsten kommer 
også RAV4 som Plug-In Hybrid. Det er 
blitt antydet 65 kilometer elektrisk rek-
kevidde, 306 hk og 0-100 km/t på 6,2 
sekunder, og dermed er det all grunn til 
å tro at mange venter på denne. Ønsker 
du imidlertid en selvladende SUV som 
fjerner rekkeviddeangsten, gir AWD-i 
deg alt du trenger.
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Frank Williksen har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et 
stort antall biler i inn- og utland. Noen biler husker han bedre enn andre. 
Nå deler Frank minnene med alle Motorførerens lesere. Denne gang 
handler det om 1978-sensasjonen Saab Turbo!
Etter at ryktene hadde gått en tid, kom 
endelig bekreftelsen på at Saab hadde 
sin turbo-modell ferdig, med ytelser 
langt utenom det vanlige. Vi skrev 1978, 
en tid da familiebiler med rundt 100 hk 
ble regnet som veldig spreke. Ikke så 
rart at vi spisset ører når ryktene kom 
om en «helt vanlig Saab» med turbo og 
effekt rundt 150 hk.
Det var vel heller ikke så rart at jeg var 
mer spent enn vanlig da jeg fikk en eks-
klusiv avtale for prøvekjøring fra fabrik-
ken i Trollhättan, litt før bilen ble offisielt 
lansert.
Det ble en minnerik kjøretur i områdene 
omkring Göteborg, med ekstra vekt 
på motorveikjøring, der turboladingen 
virkelig kom til sin rett. Turbo var på 
den tiden veldig uvanlig i personbiler, så 
man kan trygt si at Saab ble en pionér 

på området.
Den første turbo-utgaven av Saab 99 
hadde en effekt på hele 145 hk. Ut-
gangspunktet var en velkjent rekkefirer 
med slagvolum 1.985 cc, men med 
tilleggspustingen fra turboen leverte 
familiebilen plutselig 0-100 km /t under 
9 sekunder – 8,9, for å være nøyaktig.
Skapte farlige situasjoner
På denne tidlige modellen var fortsatt 
turbo-opplevelsen ganske spesiell. Da 
jeg begynte å gi gass ut fra Göteborg 
og nordover, skjedde det veldig lite. 
Så jeg ga mer gass, og da skjedde det 
litt. Samtidig så jeg på ladetrykkmåle-
ren på toppen av dashbordet at tryk-
ket nærmet seg hyggelig nivå – og da 
kom plutselig hele effekten som et realt 
spark i ryggen da alle de 145 hestene 
slapp seg løs samtidig ved rundt 5.000 

omdreininger!
For en 2-liters bensinmotor på slutten av 
1970-tallet var det selvsagt også veldig 
uvanlig med såpass høyt maksimalt 
dreiemoment som 235 Nm, så trekkraf-
ten var det heller ikke noe å utsette på.
Tidlige turbo-bensinmotorer i vanlige 
biler fikk en del kritikk for nettopp ten-
densen til at moderat fraspark plutselig 
ble erstattet av noe bortimot en eksplo-
sjon når ladetrykket nådde toppen. For 
uerfarne bilførere kunne dette veldig 
lett skape vanskelige situasjoner, noe 
som nok også skjedde enkelte ganger.
Saab leverte også det samme turbo-
drivverket i 900-modellen etter hvert. 
Etter flere oppdateringer hadde denne 
i 1984 fått effekt på hele 175 hk med 
toppfart over 220 km/t.

– Kreftene kom samtidig – som et realt spark i ryggen

Saab tidlig ute med turbo:

Av Frank Williksen
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Entusiastene i Trollhättan fikk heller ikke 
være alene på turbo-området særlig 
lenge. I vanlige familiebiler var det ikke 
minst naboen i Göteborg, Volvo, som 
sørget for dette med eksempelvis 244 
Turbo. På det sportslige området hadde 
naturligvis Porsche sine turboer, i likhet 
med Nissan, som også den gangen var 
den japanske produsenten med mest 
sportslige ambisjoner.
Ikke veldig stor
Den Saab 99 Turbo jeg kjørte 
ved Göteborg i 1978 hadde en 
2-liters 4-sylindret rekkemotor med 
overliggende kamaksel og turbolader. 
Motorblokken var i støpejern, mens 
topplokket var av lettmetall.
Girkassen var 4-trinns manuell, og det 
var drift på forhjulene. Her var det lurt 
å være oppmerksom på at man burde 
holde igjen litt på effekten når under-
laget var vått – igangkjøring på våt vei 
krevde forsiktighet med gasspedalen!
Turbo-modellen hadde skivebremser 
på alle fire hjul. Uvanlig var det også 
at lettmetallfelger var standard, og at 
bilen hadde spoiler, både foran og bak. 

Til utstyret hørte blant annet soltak, lyk-
tepussere, ryggelys, vindusviskere med 
intervallfunksjon, tonet glass i vinduene, 
rikelig med varsel- og kontrollamper, 
konsoll for radio eller kassettspiller, 
integrerte nakkestøtter på seter med 
Bordeaux-rødt plysjtrekk, el-oppvarmet 
førersete, varmetråder i bakruten, lys i 
hanskerom og bagasjerom – og stereo-
høyttalere i dørene.
Spesielt stor var ikke Saab 99 Turbo 
1978. Bilen var 4,53 m lang, 1,69 m 
bred og 1,44 m høy. Akselavstanden var 
2.473 mm. Til sammenligning var Saab 
900 Turbo 21 cm lengre da den kom, 
med samme understell for øvrig. Her var 
det meste likt, men akselavstanden var 
økt med 3 cm.
Endte i konkurs
Den første 99 Turbo hadde ikke noe 
imponerende baksete og bagasjerom-
met var på moderate 350 liter. Egenvekt 
med full tank var 1.210 kg, og bilen 
kunne ha en totalvekt på maksimalt 
1.660 kg.
Det bilen ikke leverte av god innven-
dig plass, tok den mer enn igjen med 

fantastisk kjøreglede. Jeg husker ennå 
godt at det ble mange spark i ryggen 
de to dagene med Saab 99 Turbo ved 
Göteborg!
Saab var på mange måter en annerledes 
og innovativ bilfabrikk, men ble aldri 
stor nok til å få den finansielle ryggra-
den som krevdes for å henge med på 
modellutvikling. GM – General Motors 
- som eide Saab fra slutten av 1980-tal-
let var heller ikke villig til å sette inn 
de summene som uten tvil hadde vært 
nødvendige for å sikre et fortsatt liv, og 
19. desember 2011 slo Saab seg selv 
konkurs, med to datterselskaper.
Restene ble oppkjøpt av kinesisk eide 
NEVS (National Electric Vehicle Swe-
den), som planla å videreføre produk-
sjon i et visst omfang av elbilen NEVS 
9-3 i de tidligere fabrikklokalene til 
Saab. Som navnet antyder, skal den nye 
elbilen bygges på samme plattform som 
tidligere Saab 9-3. Men hittil har utset-
telsene vært mange – og produksjon i 
Trollhättan har det blitt lite av...

– Kreftene kom samtidig – som et realt spark i ryggen

1982: Motorjournalist Frank Williksen har 
fulgt bil-utviklingen tettere enn de fleste. 
Her på en motorutstilling i 1982.

2020: Frank Williksen har en strålende 
hukommelse. I denne utgaven av Motor-
føreren deler han sine minner fra lanse-
ringen av den første turbo-modellen fra 
Sverige.

Legg merke til turbomåleren oppe til 
venstre på dashbordet. Dette var tøffe 
saker på sent 70-tall.  
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Kristen (89) har over 70 års medlemskap
Kristen Henden 
(89) er ein velkjend 
heidersmann på 
Sandane. Han har i alle 
år køyrd rundt med 
MA-emblem på bilane 
sine,  har vore medlem 
i MA sidan 1949, og 
køyrer framleis bil.

På styremøtet i Sogn og Fjordane 
avdeling var vi einige om at vi måtte 

ha ein prat med han. Eg vart godt mot-
teken av Kristen og kona Anna. Ho er 
også MA-medlem, men har ikkje same 
lange fartstida i organisasjonen som 
mannen.
Kristen opnar med å seie at det var 
sjølvsagt at han skulle melde seg inn i 
organisasjonen vår kort tid etter at han 
tok sertifikat i 1948.  Heile familien hans 
var tydelege avhaldsfolk, og far hans var 
aktiv MA-medlem i alle år. Faren heitte 
Olav K Henden. Han var forretnings-
mann og grunder på Sandane, og hadde 
svært mange jarn i elden i tillegg: losje-
arbeid, ungdomslagsarbeid, jakt, idrett 
og samferdslepolitikk.
På forretningssida var det også eit stort 
spekter frå det vi no vil kalle sportsut-
styr, syklar, radio og elektriske artiklar 
til bilagentur, drosje, sjuketransport, 
verkstad og bensinstasjon. Frå Kristen 
var tenåring tok han del i arbeidet hos 
faren. På slutten av krigen, altså fleire 
år før han hadde fått sertifikat, var det 
hans jobb å fyre opp gassgeneratoren 
på bilar som stod på oppstillingsplas-
sen og køyre dei fram klare til bruk. 
Lensmannen i bygda hadde bil som av 
og til måtte reparerast eller sjåast over 
på bilverkstaden, og då hende det fleire 
gonger at det var ungguten Kristen som 
køyrde bilen tilbake i garasjen til lens-
mannen. Han veit ikkje om lensmannen 
la merke til kven som køyrde, men det 

Av Svein Helge Hovstad, 
sekretær i Sogn og Fjordane 

avdeling

var ikkje mange bilar på vegane på den 
tid, og farten var i liten. 

Då Kristen blei atten år i 1948 og 
kunne ta sertifikat, var det ingen 

krav om trafikalt grunnkurs, mørkekøy-
ring, glattkøyring og lignande. Og han 
hadde øvd så mykje på eiga hand at 
det var unødvendig med køyretimar 
for han. Når det var stor nok gruppe 
klar for oppkøyring på Sandane, kom 
bilsakkunnig Loen frå Førde for å halde 
prøva. Kristen hugsar det godt. Bilen var 
ein gammal Chevrolet. Dei køyrde ein 
liten kilometer med ein oppoverbakke 
som fekk radiatoren til å koke, så det 
blei stopp utanfor ein bussverkstad. Der 
gjekk Loen inn og snakka med dei på 
verkstaden medan Kristen skulle få meir 
vatn på radiatoren. Når det var i orden, 
køyrde dei tilbake til utgangspunktet og 
sertifikatet var i boks.
Gjennom arbeidet i firmaet til faren har 
Kristen køyrd eit stort tal ulike bilar, nye 
og gamle. Faren hadde først eit Ford-

agentur. Men frå 1949 vart han Volvo-
forhandlar. Då reiste Kristen saman med 
foreldra og ein onkel til Sverige for å 
gjere avtale om agenturet. Dei vart godt 
mottekne, og fekk omvising i fabrikken. 
Det vart i det heile ein minnerik tur, og 
starten på eit spesielt nært forhold til 
Volvo-merket for Kristen.

Fram til i fjor køyrde han berre Volvo 
til eige bruk. På 50-talet og tidleg 

60-tal var det PV-modellar, seinare blei 
det «herregardsvogn». Den siste vart 
seld i fjor. Han hadde eigentleg tenkt 
å ha den så lenge han hadde sertifikat. 
Men ein dag i fjor hadde dottera ordna 
med kjøp av ein ny Nissan med auto-
matgir. Ho tykte ikkje dei skulle køyre 
rundt i Volvoen som var åt å bli gam-
mal, men ha meir moderne sikkerhet og 
komfort. Ja, Kristen har verkeleg sett 
store forandringar når det gjeld sikker-
het og køyreeigenskapar frå gassge-
neratorbilane under krigen til dagens 
utgåver. Han ser også fordelen med 

Kristen fekk overrekt blomar, diplom og heidersmerke frå leiar 
Johannes Nedrebø i SF avd., og det har han sanneleg fortent etter 
71 års medlemskap.
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Kristen (89) har over 70 års medlemskap

automatgiren, men likte likevel betre å 
bruke girstonga sjølv. 

Det er ikkje berre bilane som har 
endra seg på desse 70 åra. Vegane 

var grusvegar som ofte var både smale 
og svingete, og gjerne med vaskebrett 
i tillegg. Kristen køyrde i ein periode 
sjukebil frå Sandane via Stryn til sjukehu-
set på Nordfjordeid. Dei turane på 2-3 
timar langs smale og svingete vegar står 
i sterk kontrast til halvtimen ein i dag 
brukar med vanleg køyring til sjukehu-
set, via E39 med kort ferje, tunnel og 
god veg. 
Ferieturane til familien har gjerne vore 
ein vekestur om sommaren til Anna si 
slekt i Trøndelag eller til Sørlandet. Då 
hadde dei kombicamp på hengjarkro-
ken. Kristen likte godt kombicampen. 
Den var lett å handtere og lett å setje 
frå seg. Dei har fem døtre, så det var 
rimeleg fullt i stasjonsvogna som var 
sekssetar. På den tid kunne ein sitje tett 
i eit baksete utan belte, det var lov å ha 

med ein ekstra under 15 år.

Far til Kristen var aktivt med i styre-
arbeid i MA. Kristen har berre i liten 

grad teke del i styrearbeidet. Men han 
har tykt det har vore viktig å støtte med 
medlemskapet sitt, og han har vist ty-
deleg at han er medlem og støttar saka 
med å køyre rundt med MA-emblem. 
Kampen mot ruskøyring synest han er 
viktig no som før. Han trur at strenge 
straffer, gjerne litt strengare enn i dag, 
verkar avskrekkande på dei fleste. Og 
han tykkjer ideen om alkolås i all offent-
leg transport og tungtransport er god 
og vil fremje sikkerheten.
I 1968 delte Olav K Henden firmaet 
mellom dei to sønene. Kristen overtok 
sportsbutikken og elektro. Og sports-
mann har han vore sjølv også. Ekstra 
glad i fjellturar både sommar og vinter. 
Dei seinare åra har føtene blitt svakare, 
så det har avgrensa sportsaktiviteten. 
Men framleis syklar han ein del når 
vegane er tørre. Og ein ny elsykkel gjer 

oppoverbakkane til ein leik. Kristen likar 
båt-livet, og også båt-pussen som føl 
med. Ekstra kjekt er det med lange fis-
keturar utover i fjorden i lag med gode 
kameratar.

Yngste dottera har for lengst over-
teke firmaet, men Kristen har ikkje 

heilt pensjonert seg. Før klokka åtte 
om morgonen tar han turen på eit par 
kilometer inn til sportsbutikken. Han 
syklar i godt ver, men når det er vått el-
ler glatt, tar han bilen. Så ryddar han på 
butikken fram til dei tilsette kjem. Han 
hjelper også til vidare på føremiddagen, 
men avsluttar og dreg heim til middag i 
tolv-eitt-tida.
Eg takkar for praten, og på vegne av 
MA for medlemskap gjennom over 70 
år, og ønskjer lykke til med 90-årsdagen 
i oktober.

Bilinteressa vart tidleg vekt hos Kristen. 
Her framfor ein av faren sine bilar i 1932.

Den må tidleg krøkjast som god 
krok skal bli, men Kristen var nok litt 
eldre då han køyrde lensmannen 
sin bil frå verkstaden til garasjen. 
(vesle Kristen ved rattet)

Kristen køyrer framleis bil, men no ein Nissan 2019-modell, 
ganske ulik den på fotoet frå 1932.

33MOTORFØREREN  |   2  |   2020

MA-MEDLEMSKAP



Se medlemsfordelene i MA - Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste MA Veihjelp. Ring 800 30 008

AutoMester – Verkstedstjenester 10 % rabatt på arbeid ved reparasjoner, 10 % på periodisk kjørekon-
troll. Les mer på vår hjemmeside.

Kino – Norgesbilletten Pris pr. billett, kr. 85,-

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

Skandia Energi Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Teststasjoner Se oversikt på våre hjemmesider

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

MA Campingklubb Les mer på vår hjemmeside

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

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

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

Klagenemda for bilsaker Les på www.marusfritrafikk.no

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

34 MOTORFØREREN  |   2  |   2020

Vi minner om at din faktura for 
medlemskap i MA – Rusfri Trafikk 
sendes digitalt. Når du har betalt vil 
du motta ditt medlemskort for 2020 i 
samme kanal som du mottok fakturaen. 
Ta kontakt med oss om du har spørsmål 
knyttet til ditt medlemskap.

Ditt medlemskap i 2020



Mangeårig medlem i MA – Rusfri Trafikk, Bertil 
Sjøblom, sparte flere tusen kroner på sitt med-
lemskap da han hadde en reparasjon på bilen 
sin.
– Tidligere i vinter hadde jeg en større repara-
sjon på bilen min. Det medførte en faktura på 
over 20 000 kroner. Som MA-medlem får jeg 
10 prosent hos Automester og det kom virke-

lig godt med da jeg skulle fikse bilen, sier en 
fornøyd Sjøblom.
Bertil sparte faktisk inn 3168 kroner, det tilsva-
rer hele medlemskontingenten for tre år. Og litt 
til.
Det lønner seg å være medlem i MA.

Fornøyd medlem i MA - Rusfri Trafikk:

– Jeg sparte tusenlapper!

MA-MEDLEMSKAP



MA-MEDLEMSKAP

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

Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
betale kontingenten med Avtalegiro!

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 lo-
ven gå til MAs prosjekter og satsing på 
trafikksikkerhets arbeid. For at  giveren 
skal kunne trekke fra på skatten, må 
MA ha navn og adresse, samt  giverens 
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er 
en person, eller giverens organisasjons-
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie 
gaver kan rettes til:

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

Kjøp MA-kalenderen 2020
og lodd i MAs landslotteri!
Bestillingen kan gjøres til MA – Rusfri Trafikk på telefon 22 47 42 00 eller epost til  
ma@marusfritrafikk.no.

MA-kalenderen for 2020 er nå til salgs for kr 448,- fritt tilsendt.

Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 100.000 kroner. I tillegg er det mange andre 
flotte gevinster deriblant flere pengegevinster.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs prosjektarbeid for en rusfri trafikk og 
trafikksikkerhet generelt.

Pris pr. lodd i MAs landslotteri er kr 40,-.

Takk for støtten!
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Jeg vil bli medlem i MA - Rusfri Trafikk
Etternavn/fornavn:

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   Mobil:

E-post:

910,- Premium med veihjelp

620,- Premium uten veihjelp

705,- Honnør med veihjelp

415,- Honnør uten veihjelp

290,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

250,- Støttemedlem

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 hardt skadd 
på grunn av rus i trafikken!
Vi gjennomfører prosjekter og 
aktiviteter som når mange mennes-
ker, vi driver påvirkningsarbeid mot 
politikere og andre beslutningstagere 
både lokalt og nasjonalt. Vi jobber 
stort og vi jobber smått.

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

MA-MEDLEMSKAP



Ung i Trafikken har vært på samskapingsse-
minar hos Trygg Trafikk Innlandet på Hamar.  
Sammen med en rekke organisasjoner, frivil-
lige og Innlandet Fylkeskommune, diskuterte 
vi viktigheten av samarbeid for å redde liv. 
Innen 2030 heter det i Nasjonal Transportplan (NTP) at vi skal 
nå målet om færre enn 350 drepte og hardt skadde i trafik-
ken. For å nå dette målet er det avgjørende med godt samar-
beid, sier prosjektleder i Ung i Trafikken, Liv Marie Bendheim. 
– Vi jobber alle for det samme målet. At ingen skal omkomme 
eller bli hardt skadet i trafikken. Det er derfor avgjørende med 
et godt samarbeid. Slike samskapingsseminar som Trygg Tra-
fikk Innlandet arrangerer, gjør terskelen lavere for å spørre om 
råd, tips og hjelp blant frivillige, organisasjoner og kommu-
nen. Sammen hjelper vi hverandre og Norge i arbeidet med 
færre drepte i trafikken.
Distriktsleder i Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Solbraa, 
deler Bendheim sine oppfatninger:
– Ved å bli bedre kjent så lærer vi hverandres styrker. Fakta- 

og kunnskapsdelingen rundt nullvisjonsarbeidet i Innlandet 
styrkes. At alle som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet 
skal bli sett og enda mer motivert til å drive på med dette 
viktige forebyggende arbeidet. Kortere linjer mellom orga-
nisasjonene, og mer samskaping, raushet og samarbeid er 
viktig, sier Solbraa. 
Innledningsvis startet seminaret med en «bli kjent»-runde. Her 
presenterte deltagerne seg for hverandre. Hvem de var, hvor 
de kom fra og hva de jobbet med. Videre pratet filosof Einar 
Øverenget om vaner og valg vi har tilegnet oss. 
Ingeniør Espen Strandvik Haugvik fra Innlandet fylkeskom-
mune snakket om hvilke ulykker som forekommer hyppigst 
i Innlandet. Haugvik meddelte at Innlandet har en jobb å 
gjøre, da hele 58 prosent av dødsulykkene i Innlandet skyldes 
utforkjøringer. Videre fortalte Haugvik at en tredjedel av de 
omkomne er motorsyklister. 
Prosjektleder Bendheim var gruppeleder i «verkstedet». Her 
diskuterte gruppene hvordan de sammen kunne utveksle 
kunnskap og erfaringer. Videre meddelte hun hvordan Ung i 
Trafikken jobber for å nå ut til den yngre målgruppen. 
Avslutningsvis snakket forfatter Kathrine Aspaas om raushet 
og følelser. 

Din, min og vår Nullvisjon

Distriktsleder Marianne Solbraa i 
Trygg Trafikk Innlandet.

INFORMERTE: Liv Marie Bendheim 
ledet en av gruppene i "verkstedet".
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Sunde var en del av den norske delegasjonen som ble ledet 
av samferdselsminister Knut Arild Hareide. I tillegg til statsråd 
Hareide bestod den norske delegasjonen blant annet av stats-
sekretær Ingelin Noresjø og tidligere sjef i UP, Runar Karlsen. 
Formålet med konferansen var å forbedre den globale trafikk-
sikkerheten. Transportministere, andre offentlige og private 
representanter fra sektorene transport, justis, helse og utdan-
ning ble invitert for å diskutere tiltak. 
Det ble blant annet diskutert en rekke politiske spørsmål som 
omhandler å redusere antall drepte og hardt skadde. Norge 
er verdens fremste land på trafikksikkerhet, og delegasjonen 
delte mye av sin kunnskap med de andre nasjonene.
Foregangsland 
– Norge er verdens beste land hva gjelder trafikksikkerhet. 
Men selv om Norge er verdensledende finnes det alltid et 
forbedringspotensiale, sier Sunde. 
– I Norge jobber vi hele tiden etter Nullvisjonen, altså ingen 
drepte eller hardt skadde i trafikken. Og i henhold til Nasjonal 
Transportplan (NTP) har Norge et mål om å komme under 350 

drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030. I 2019 omkom 
110 mennesker i trafikken, så det er tydelig at vi fortsatt har 
en jobb å gjøre, sier 24 åringen, og legger til: 
– Ta for eksempel Finnmark. Politiets statistikk viser at i 
Finnmark kjører 3,27 per 1000 innbyggere i fylla. Sammenlig-
net med de nasjonale tallene, som viser fyllekjøring pr 1,89 
innbygger, er dette hinsides mye, sier Sunde.
Ung delegat 
Sunde representerte også Norge som delegat på konferansen 
«2nd world youth assembly for road safety». Han snakket om 
hva Norge gjør for å forbedre trafikksituasjonen blant unge. 
– Dødsfall i trafikken er det som tar flest unge liv verden over. 
Jeg delte erfaringer om vi mener funker i Norge. Blant annet 
jobber vi mye med å involvere ungdommen. De får være 
med å forme premissene for hvordan vi skal kommunisere 
budskapet, samt avgjøre hvilke kontaktflater vi bør være på. 
Dette skaper kunnskap og engasjement. Når ingen under 16 
år omkom i trafikken i 2019, ser vi at arbeidsinnsatsen lønner 
seg, avslutter Sunde.

Ung i Trafikken og MA - Rusfri Trafikk med på

global ministerkonferanse

Vår kommunikasjonsrådgiver, Henrik Pettersen Sunde, var 
nylig på den tredje globale ministerkonferansen i Stockholm. 

Den norske delegasjonen i Stockholm.
Samferdelsminister Knut Arild Hareide 
og Henrik Pettersen Sunde fra Ung i 
Trafikken / MA - Rusfri Trafikk.
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På et lite kontor i Dronningens gate 6 på 
15 m² ble ideen til «Årets beste kreative 
bruk av kino» lagt. Knappe økonomiske 
midler og bare to medarbeidere var 
ingen hindring – i stor kontrast til mil-
lionene og de store mediebyråene som 
konkurrentene hadde i ryggen. 
Juryen, som besto av profilerte fagfolk 
fra mediebransjen, oppsummerte bidra-
get slik:
«Hele kinoen ble tatt i bruk med konkur-
ranser, goodiebags, foredrag, dansere, 
kostymer og man fikk til og med teste 
promille- og cannabisbriller. Juryen likte 
spesielt hvordan man brukte kino til å 
trekke en ung målgruppe til en arena 
der man med sterke virkemidler fikk de 
til å kjenne på alvoret rundt det å kjøre i 
ruspåvirket tilstand.
Involvering er nøkkelen 
Kampanjen til Ung i Trafikken handlet 
om farene ved ruskjøring, og hele ar-
rangementet var skreddersydd for å 
involvere ungdommen.
 – Ved å involvere ungdommen får 
de være med å forme premissene for 
hvordan vi skal kommunisere budskapet, 
samt avgjøre hvilke kontaktflater vi bør 
være på, sier prosjektleder Liv Marie 
Bendheim. 
– Enestående 
Ung i Trafikken danket ut Coca-cola, 
Lexus, Vipps, Infinitum og Tine. Kam-
panje- og prosjektleder, Liv Marie 
Bendheim, var strålende fornøyd med 
resultatet.

Millionaktørene var sjanseløse
Ung i Trafikken vant 
Big Screen Awards-
prisen for «Årets 
beste kreative bruk av 
kino» med kampanjen 
«Fyllekjøring er et 
mareritt». 

– Jeg er helt målløs, og vet egentlig ikke 
hva jeg skal si. Helt utrolig at vi sitter 
igjen som vinner av kategorien «Årets 
beste kreative bruk av kino». Uttrykket 
David mot Goliat har vel sjelden vært 
mer treffende. Vi konkurrerte med nasjo-
nale og internasjonale selskaper som 
hadde store mediebyråer i ryggen, men 
ble til slutt kåret som vinneren. Helt ene-
stående, sier en storfornøyd Bendheim.
Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid 
Sandstad, er i likhet med Bendheim 

overveldet og lykkelig. Han gleder seg 
spesielt over at det ikke behøver å koste 
flere millioner å gjennomføre et godt 
event. 
– Dette viser at det ikke behøver å koste 
skjorta å lage gode kinoarrangementer. 
Det handler primært om kreativitet, 
planlegging og evner til gjennomføring, 
mener Eid Sandstad.

Liv Marie Bendheim og Stig Eid Sandstad tok imot Big 
Screen Awards på vegne av Ung i Trafikken.

Av Henrik Pettersen Sunde
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Nå kan du også vinne
kjør edru-sokkene!

Send oss et bilde av at du liker Facebook siden vår  
«Jeg har ingen venner å miste – ikke kjør i fylla» eller 
Instagram profilen vår «Ungitrafikk1», og du er med i 
trekningen av å vinne sokkene!
1. Lik Facebook siden vår «Jeg har ingen venner å 
miste – ikke kjør i fylla» og/eller Instagram profilen 
vår «Ungitrafikk1».
2. Ta bilde av at du liker siden(e)
3. Send inn bilde til livmarie@ungitrafikken.no eller på tlf. 99 01 28 01

Fakta 

om fyllekjøring.

Klikk deg inn på ungitrafikken.no

Fakta om

fyllekjøring

Vi leverer fakta
om ruskjøring
til ungdom.
Tips oss om saker.
post@ungitrafikken.no
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Navn:                                        Adresse: Frist: 3. juni 2020

Rolf Holberg Vuku * Liv Berit Vaage Åkrehamn

* Tormod Mosland Austrheim

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 5–2019:

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

Kryssord nr.2 tar temaet fra Motorføreren sitt oppslag om senior-sjåfører,  

s.8-9. Sett inn bildet s.8 i høyre hjørne. 
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Nordmenn P-bulker for 1,1 milliarder kroner
Sliter du med å parkere? Du er i så fall ikke alene. Over halvparten av 
norske bilister klager over trange og vanskelige parkeringsplasser og 
p-hus.
Hele 23 prosent synes svært ofte at det er for trangt å 
manøvrere bilen i parkeringshus eller på p-plass. Mens 30 
prosent svarer at det ofte er utfordrende å parkere. Bare tre 
prosent av bilistene svarer «Aldri». Dette kommer frem i en 
spørreundersøkelse som YouGov har gjort på oppdrag for for-
sikringsselskapet If. 1007 personer over 18 år fra hele Norge 
har deltatt i spørreundersøkelsen.
Bredere biler og økonomiske hensyn får skylden for at det er 
blitt slik.– Kvadratmetre er penger, og det er nok som regel 
et pengespørsmål hvor godt albuerom en utbygger kan tillate 
seg utover parkeringsnormene, forklarer informasjonssjef 
Sigmund Clementz i If.
Bredere biler
Den detaljerte skadestatistikken til bransjeorganisasjonen 
Finans Norge er ikke klar for hele fjoråret, men i de tre første 
kvartalene var det registrert 40 497 skadetilfeller som hadde 
sammenheng med rygging. I tillegg var det 51 348 skadetil-
feller med påkjørsel av parkert personbil. Disse to kollis-
jonstypene sto alene for karosseriskader på til sammen 1,1 
milliard kroner fra januar til og med september i fjor.
– Mange av bilmodellene som ruller rundt på norske veier er 
mye bredere enn for noen tiår siden. Dette gjør det jo ikke 
særlig lettere å parkere for folk. Heldigvis har det også kom-
met en del lettmanøvrerte biler på markedet som er smalere 
enn før, sier Clementz.

Brent barn skyr ilden, for i spørreundersøkelsen svarer mange 
av dem som har fått bulk at de gjør tiltak for å unngå parker-
ingsskader: Nesten halvparten svarer at de svært ofte (20%) 
eller ofte (24%) rygger inn på parkeringsplassen.
- Å rygge inn i parkeringsfeltet er smart, og noe vi anbefaler. 
Da har du god oversikt når du skal kjøre bilen ut igjen, sier 
Clementz i If.
Veldig mange peker på at de parkerer et godt stykke unna 
inngangsdøra til kjøpesenteret eller butikken. Der er det 
romsligere. 20 prosent gjør dette svært ofte og 23 prosent 
ofte. Men 7 prosent, som åpenbart liker den harde kampen 
om plassene rett ved inngangsdøra, svarer «Aldri» på om de 
er villige til å parkere et stykke unna...
33 prosent svarer at de svært ofte eller ofte unngår å parkere 
ved siden av biler som ser gamle, bulkete eller lite velholdt ut. 
25 prosent unngår stort sett å sette bilen ved siden av biler 
med bilbarnestoler i.
- Å kjøre rundt på p-plass eller parkeringshus trenger like stor 
konsentrasjon og oppmerksomhet som når du er på motorvei-
en. Selv om skadene og bulkene ofte er små, er det som regel 
bare et lite øyeblikks uoppmerksomhet som skal til. Parker-
ingsskader er imidlertid en av de vanligste skadetypene innen 
forsikring, og kan skje den beste, trøster Clementz.
Kilde: NTB
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri Trafikk og Motorføreren ønsker 
medlemmer og lesere en god påske! 

Ta godt vare på hverandre i 
en krevende hverdag, og kjør 

forsiktig om du skal ut på veien.


