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

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

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

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
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Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
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Skagen
Trafikkskole AS

Kannikgata 22
4008 STAVANGER

Tlf. 51 56 73 10

Andersen
Bil og Bilskade AS

Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

Sulland Tromsø
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9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Rosenkrantzgt. 89
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Einar Kr. Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

AB Maskin
Bjerkhogltunet 1
7802 NAMSOS
Tlf. 74 27 61 05

www.taxiromerike.no

Solheim og Hjelleflat
Transport AS

Bjørkanveien
6854 KAUPANGER

Tlf. 916 87 383

Fåberggata 115
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 74 36

Finn’s
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS
Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 47 22

Vegard Kirkestuen
Transport
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3420 LIERSKOGEN
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Knut Farestveit
Rør og Sveis

Modalen 1041
5729 MODALEN
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HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
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Nordnorsk
Veisikring AS

Myklebostad
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Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
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Tlf. 51 63 73 72

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Cool Trans AS
Vikavegen 1

9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Gulv-Service
 Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Eggen
Trafikkskole AS

Kirkegaten 75 A
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 20 10

ANONYM
STØTTE

Ørland Bil AS
- Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Prestholt Geitestøl
Høgehaugvegen 23

3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

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

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Molde AS
Verftsg. 3, 6416 MOLDE

Tlf. 24 03 38 50

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

ANONYM
STØTTE

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Nore Bygg AS
 3629 NORE

Tlf. 992 67 920

Sebu
Bil & Bensin AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Stalsbergveien 1
1328 NØTTERØY
Tlf. 33 33 06 99

Bakkehaug
Brødrene AS

Fogd Holmboes g 57
9360 BARDU

Tlf. 77 18 22 28

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Bilsenteret
Bjugn AS

Botngård
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 05 30

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Gauterødveien 39c
3154 TOLVSRØD
Tlf. 909 10 127

Johansen Maskin
og Tjenester

Bruflot 44
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Per A.
Transport AS
 6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Sunnfjord
Betong A/S

Hornnes Næringspark
6803 FØRDE

Tlf. 57 82 25 00

K. Halstensen AS
5399 BEKKJARVIK

Tlf. 55 08 40 00

Malerfirma
Lasse Gundal

Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM

Tlf. 911 62 436

Nittedal
Karosseriverksted AS

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84
www.nittkar.no

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

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70 - www.haugsjaa.noDin verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus
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I Norge kan vi slå oss på brystet og skryte av at vi er best i verden på trafikksikkerhet! 
Vi har fått internasjonal anerkjennelse og priser for det. Og visst er det en bragd å ha 
færrest antall omkomne pr. million innbyggere om vi for eksempel tar i betraktning 
utfordrende kjøreforhold vinterstid, smale og svingete veier, mange vogntog, og en 
bilpark som fremdeles er blant de eldste i Europa.

Men vi har meget god kjøreopplæring og samarbeidet mellom alle involverte instan-
ser, offentlige og private, når det gjelder transport, vei og trafikksikkerhet, fungerer 
godt. 

Likevel kan det ikke være helt greit at det «bare» var 108 mennesker som ble drept 
i trafikken i 2018. For noen dager siden ble Statens Vegvesen sine dybdeanalyser 
av dødsulykkene i 2018 offentliggjort. I Motorføreren kan du lese at antall rusdrepte 
fordoblet seg fra 2017 til 2018, fra 20 til 40 personer. Det er alvorlig. Det er også et 
tankekors at i 18 av de 34 dødsulykkene ville en alkolås forhindret føreren i å starte 
kjøretøyet. I de 18 ulykkene omkom 20 mennesker. De kunne fremdeles vært i live, 
og totaltallet for drepte i veitrafikken 2018 ville da vært 88 i stedet for 108. Det hadde 
vært en betydelig reduksjon! 

For selv om trenden er stadig færre drepte, ser vi likevel utfordringene med å greie 
større sprang ned mot null drepte. For det er dit vi skal! Norge har forpliktet seg til 
Nullvisjonen og vi skal ikke tåle at noen blir drept eller hardt skadd i trafikken. 

Derfor jobber MA – Rusfri Trafikk blant annet for at det skal bli innført alkolåsprogram 
for promilledømte. Det er mange notoriske fyllekjørere på våre veier. Halvparten av 
de som UP tar for fyllekjøring, kjører uten førerkort. Med et alkolåsprogram kan disse 
kjøre lovlig så lenge alkolåsen viser grønt etter at de har blåst – i motsatt fall kommer 
de seg ikke ut på veien i det hele tatt, og ulykker unngås. Vi ønsker også en lands-
dekkende holdningskampanje mot ruskjøring, på lik linje med bilbelte- og oppmerk-
somhetskampanjer.

Det er sommer og tid for turer og nye opplevelser. Norge er fremdeles vårt nærmes-
te ferieland og har utrolig mye å by på! Les artikkelen vår om de nasjonale turistve-
gene og la deg inspirere til nye ekspedisjoner. For min egen del blir det Sør-Troms 
og nordre Nordland, et område jeg kjenner godt, men likevel er det alltid noe nytt å 
oppleve. Jeg gleder meg!

Ha en riktig god sommer, og kjør pent!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær



Innen fem år skal alle busser og minibusser som benyttes til persontransport mot 
vederlag ha installert alkolås. Allerede nå er det flere busselskap som tar i bruk 
sikkerhetstiltaket. 
Snart skal det ikke være mulig å kjøre 
buss eller minibuss i alkoholpåvirket 
tilstand. Fra 2019 er det påbudt med 
alkolås for alle nyregistrerte busser og 
minibusser som skal brukes i persontran-
sport mot vederlag. Allerede registrerte 
kjøretøy, altså busser og minibusser som 
kjørte langs veiene før 2019, må mon-
tere alkolås innen 2024 – ellers tas de ut 
av drift. 
Christian Salvesen jobber i firmaet KGK 
Norge AS og er ansvarlig for Dräger 
alkolåser. Dräger er en ledende inter-
nasjonal virksomhet innen medisin- og 
sikkerhetsteknikk. KGK har agenturet 

på alkolåser fra tyske Dräger i Norge, 
og Salvesen ser økende interesse for 
produktet fra ulike bransjer. 

Positivt tiltak
– Flere busselskaper bruker allerede 
alkolås. Til nå har det vært litt på frivillig 
basis for enkelte. Andre har hatt krav 
om installasjon fra fylkeskommunalt 
hold, som for eksempel i forbindelse 
med transport av skoleelever. Men innen 
fem år må alkolås være installert i alle 
minibusser og busser som brukes til 
persontransport mot vederlag og det er 
positivt, sier Salvesen. 

Han erkjenner at selskapet har en kom-
mersiell interesse av utviklingen, men 
Salvesen understreker samtidig at trygg-
heten for alle som ferdes langs veiene 
blir bedre. 

Tryggere kunder
– En alkolås er en ekstra sikkerhet for 
selskapet, sjåføren, passasjerene og 
alle trafikanter. Det handler om å vise 
både internt og til sine omgivelser, at 
man tar trafikksikkerhet på alvor. For en 
tid tilbake inngikk vi et samarbeid med 
Moss Taxi. Vi utstyrte bilene med alkolås 
og informerte passasjerene ved å merke 

Av Ingrid Johansen

Tryggere busstur med alkolås

PÅBUD: Fra i år skal alle nyregistrerte busser og 
minibusser som benyttes til persontransport mot 
vederlag ha installert alkolås.
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bilene. Vi har fått gode tilbakemeldinger 
på at kundene føler en ekstra trygghet 
når de setter seg inn i drosjene, sier han. 
Alkolåsen kobles til tenningssystemet 
i kjøretøyet slik at det ikke er mulig å 
starte kjøretøyet dersom sjåføren har 
en alkoholkonsentrasjon på 0,2 promille 
eller mer. Over 30 millioner alkotester 
blir foretatt hvert år med produktene 
Salvesen promoterer.

Potensiell sikkerhetsrisiko
Det var i 2017 at Regjeringen la fram 
lovforslaget i vegtrafikkloven for å tilret-
telegge påbudet for trafikksikkerhetstil-

Mange selskaper monterer alkolås frivillig
taket. I mars 2018 ble forslaget vedtatt.
I en pressemelding samme år under-
streket daværende samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen at det er lite promil-
lekjøring blant norske yrkestransportører 
i dag. 
– Likevel utgjør promillekjøring en po-
tensiell sikkerhetsrisiko for de reisende, 
og med dagens teknologi er dette 
enklere å sikre seg mot, uttalte Solvik-
Olsen.

Kanskje nye regler
Christian Salvesen mener at vi om noen 
år vil se et påbud om alkolås også i dro-

sjer og godstransport.
– Det vil være til det beste for alle som 
ferdes i trafikken. Jeg tror vi på sikt vil 
se et utvidet påbud, sier han.
Salvesen er inne på noe; i en presse-
melding fra Regjeringen datert 2017, 
står det følgende: «Alkolåspåbudet 
kan ved en senere endring eventuelt 
også utvides til andre kjøretøygrupper, 
som drosjer og godstransport.». EU har 
dessuten vedtatt at det skal stilles krav 
til bilprodusentene om at de skal legge 
til rette for ettermontering av alkolås i 
personbiler.

SIKKERHET: Christian Salvesen fra KGK Norge (til høyre) ser en pågang av interesse 
for alkolås. Her sammen med Kent Wigardt, som er sjåfør i firmaet Minibuss 24-7. 
Firmaet har installert Dräger alkolås i bussene sine. Foto: KGK Norge

Alkolås skiller utåndingsluft fra alkohol 
som finnes i for eksempel munnskylle-
vann, spylervæske og håndsprit. Det gjør 
at målingene ikke blir feilaktige.
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Ja, vi elsker sommer og bil
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Vurderer du en langtur med bil i sommer? Da kan det være lurt 
å planlegge godt. Bilen skal være i teknisk god stand, bilføreren 
uthvilt og passasjerene motiverte.

På de neste sidene får du råd og tips som vil gjøre sommerens 
biltur både komfortabel, trygg og innholdsrik.

God tur! 

TEMA: SOMMER OG BIL

Ja, vi elsker sommer og bil
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Familien Bjørnstad har lagt bak seg utallige mil i bilen. Her deres beste råd til 
deg som har lyst til å tilbringe ferien i bil. 

– Planlegg reiseruta før du drar, vit sånn 
omtrent hvor du skal stoppe for å raste 
og sørg for at alle i bilen er forberedt på 
at det til tider kan bli lenge å sitte stille, 
sier Jan Cato Bjørnstad. 
Han er trebarnsfar og vet hva han snak-
ker om. To ganger har han, kona Hege 
og deres tre barn lagt ut på langtur med 
bil. Først i 2012 da de kjørte til Italia, 
så i fjor da de kjørte gjennom USA. De 
mener bilferier absolutt er å anbefale, 
også med små barn – så lenge man 
forbereder seg godt. 

Forbered alle
Det første familiens to overhoder gjør er 
å bestemme seg for reisemål. Så går de 
gjennom reiseruta og bestemmer seg 
omtrentlig for hva som bør oppleves un-
derveis. Ungene Jens (11), Therese (15) 
og Truls (17) engasjeres i planleggingen. 
– Det gjør at de er forberedt på å sitte 
lenge i bilen og vet at noen strekk blir 
lengre enn andre. Samtidig gleder de 
seg til å oppleve mye underveis, sier 
Hege og legger til: 
– Jeg tror det er viktig at forventingene 
står i stil med det som faktisk skjer når 
bilferien er i gang. Nå er alle ungene 
ganske store, så USA-turen i fjor ble litt 
annerledes enn reisen vi tok til Italia i 
2012 da yngstemann bare var fire år.  

Det gikk likevel veldig fint da også. 
Vi passet på å stoppe tilstrekkelig, og 
kjørte også litt på natta mens ungene 
sov, minnes hun. 
De har ikke gjort noe spesielt for å få 
barna til å «holde fred» underveis. 
– Vi er heldige og har unger som sitter 
ganske rolig, og ingen av dem blir bil-
syke, sier Hege.

Pakker smart
Før de reiser, er familien nøye med hvor-
dan bagasjen pakkes inn i bilen. 
– Vi er begge opptatt av sikkerhet. Vi 
pakker med oss det nødvendigste, men 
aldri mer enn at vi har fri sikt bakover 
gjennom bakruta. Vi sikrer den tyngste 
bagasjen og bruker sikkerhetsnettet. Så 
har vi alltid en liten bag lett tilgjengelig 
med det vi vil måtte trenge underveis. 
Bagen, og en kjølebag med mat og 
drikke, plasseres sånn at vi enkelt får tak 
i alt når vi raster, forteller de. 
Under USA-reisen i fjor kjørte de aldri 
mer enn tre til fire timer før de tok 
pause. 
– På lange strekk på høyhastighetsveier 
er det lett å bli sigen av kjøringen. I 
tillegg vet vi at det i USA ofte kjøres 
med alkohol i kroppen, og at 16-åringer 
ferdes bak rattet langs veiene. Det bidro 

til at vi stoppet hyppig og byttet på å 
kjøre for å være så skjerpet som mulig, 
sier Jan Cato. 
Ungene vil gjerne på bilferier igjen. På 
sikt ønsker familien å kjøre gjennom 
Norge.
– En kjøretur gjennom Norge henger 
høyt opp på ønskelista, men den er ikke 
planlagt med det aller første. Det spørs 
om vi får med oss alle ungene på det, 
for eldstemann begynner å bli voksen. 
Men vi har snakket om andre alternati-
ver som ligger litt kortere fram i tid, som 
for eksempel å kjøre til Spania. Og jeg 
drar gjerne til USA igjen og kjører en ny 
rute. Det var en fantastisk opplevelse 
sist, sier Jan Cato. 

Spontane opplevelser
Noe av det de begge setter størst 
pris på med bilferiene, er alle timene 
familien er tett på hverandre, alle sam-
talene, undringen over nye ting de ser 
og opplever – og ikke minst spontane 
opplevelser. 
– Det å ta av fra en vei du aldri før har 
kjørt på, for så å oppdage en ny by, en 
spesiell restaurant eller en pub som sen-
der en fotballkamp du vil se, er veldig 
morsomt og huskes lenge, sier Hege 
Bjørnstad.

Bruk bilferien til å prate og oppleve sammen!
Av Ingrid Johansen

GLAD GJENG: Familien Bjørnstad, med f.v. Therese, 
Jan Cato, Hege, Truls og Jens, har tatt to ordentlige 
langturer i bil og det frister til gjentagelse. – Så lenge 
du planlegger godt, går det meste, er deres erfaring. 

8 MOTORFØREREN  |   3  |   2019



Daglig leder Trine Kvernstad Olsen ved 
den familieeide bedriften Kvernstad og 
Sandem Bilverksted i Nannestad ramser 
opp med fingrene: lys, olje, aircondition, 
lufttrykk… 
– En rask sjekk over bilen før du drar, er 
ikke særlig tidkrevende. Ta deg tid til 
å gå over noen sjekkpunkter, så er du 
bedre rustet til en langtur, oppfordrer 
hun. 
Sammen med nevøen Karl-Martin Kvern-
stad driver hun verkstedet. Hun sier at 
bilparken i Norge er gammel, men at 
folk som regel er flinke til å ta vare på 
kjøretøyene sine. Uansett kan det være 
ting vi overser, og hun oppfordrer til å 
gå gjennom en sjekkliste før avreise. 
– Et verksted kan gjøre en sommersjekk 
for deg. Det er ikke særlig tidkrevende. 
Men har du glemt å bestille time, er det 
ikke sikkert du får en før du skal reise. 
Da er det likevel mye du selv kan gjøre, 
sier Kvernstad Olsen. Les hennes tips 
her: 

Peil oljen
Sjekk at du har nok olje. Har du for lite, 
kan det føre til et kostbart motorhavari. 
Fyll på og sjekk på peilepinnen at du har 
nok. 

God sikt
Dårlige vindusviskere gir dårlig sikt. 
Skift dem hvis du ser at de legger igjen 
striper på ruta. Husk også å dra over 

vinduet innvendig med en mikrofiber-
klut så det ikke ligger et lag over ruta 
som gir deg dårligere sikt. Sikt handler 
om sikkerhet og kjørekomfort. Bilførere 
som kjører med dårlig sikt, risikerer et 
forelegg. 

Sjekk alle lys
Gå rundt bilen og se 
til at alle lys lyser. Husk 
at uansett hvor sprek 
du er og om du ser 
sylskarpt om dagen, vil 
evnen til å se i mørket 
reduseres med alde-
ren. Og har du noen 
gang sjekket lysene 
over bilskiltene? Her syndes det ofte.

Lufttrykk i dekk
På bensinstasjonene 
henger det oversikt 
over hvilket lufttrykk 
det skal være i 

dekkene til din bil. Kjør innom og 
sjekk at alt er i henhold. Å kjøre med 
for lite luft øker rullemotstanden og 
også drivstofforbruk, og er i verste fall 
trafikkfarlig. 

Aircondition
Aircondition-anlegget mister cirka ti 
prosent av gassen sin hvert år. Med det 
reduseres effekten av anlegget. På få år 
kan effekten fra anlegget være halvert. 
Det anbefales ikke å etterfylle væske 
selv. Hvis du først er på tur, og merker 
at effekten på anlegget ikke gir optimal 
effekt, så kjør innom et verksted og spør 
om de kan etterfylle.

Husk å sjekke sommerbilen
Legger du ut på langtur 
uten først å sjekke om 
bilen er i orden? Her gir 
bilekspertene deg gode 
tips for hva du bør gå 
over før du reiser på tur. 

Av Ingrid Johansen

TEMA: SOMMER OG BIL
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Den 9. juni i år åpnet det godt over 
2000 kvadratmeter store nye kjøre-
tøymuseet som er del av turistattrak-
sjonen like nord for Lillehammer, rett 
ved Hunderfossen familiepark. Norsk 
vegmuseum kan dermed skilte med hele 
veihistorien samlet på én plass. Museet 
har i mange år fortalt historien om byg-
ging og drift av landets hovedveinett. 
Nå fortelles også historien om kjøretøy-
utviklingen i Norge.

Mye historie
Rundt 80 kjøretøyer og 60 sykler er 
utstilt i det nye museumsbygget, og 
noen av dem er bygd i Norge. Husker 

du for eksempel bilmerket Troll, bilen 
fra Troll Plastkarosseri i Telemark som 
ble produsert i perioden 1956 til 1958? 
Eller Think, det norske elbilmerket som 
ble produsert i over 1000 eksemplarer 
i Aurskog fra 1999. I andre bygg finnes 
øvrig historie, og i et stort uteområde 
maskiner fra ulike tidsaldre, for eksem-
pel gravemaskiner fra etterkrigstiden 
som ikke hadde hydraulikk, men ble 
drevet av vaiere. Alt, og mer til, finnes i 
museet. 
Håkon Aurlien fra Statens vegvesen 
forteller at museet speiler et bilde av 
samfunnshistorien vår. 

– Om du ikke er direkte opptatt av vei-
nett, motor og teknikk, så er det likevel 
verdt et besøk. Museet er for alle og det 
er mye å reflektere og resonnere rundt. 
Og er du en slags Petter Smart, så må 
du ta turen innom, oppfordrer Aurlien, 
som noen lesere kanskje vil huske som 
styreleder i MA-Ungdom midt på 80-tal-
let. 

Stor innsats fra ildsjeler
– Fremkommelighet, trafikksikkerhet, 
miljø og god publikumsservice har vært 
gode fellesmål for både MA og Vegve-
senet, legger han til.  
I sommer er trafikksikkerhetsutstillingen 

Mye nytt, gratis og opplevelsesrikt!

Se, så mange spennende reisemål!

Norge har 18 nasjonale turistveier som er verdt å vurdere hvis du skal legge ut 
på kjøretur i sommer. Og skal du forbi Lillehammer, kan Norsk vegmuseum friste 
med gratis inngang og en reise i tid. 

Av Ingrid Johansen

Utsiktssti ved Eldhusøya rasteplass, Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen. Den verdensberømte veistrekningen mel-
lom Kristiansund og Molde, er såpass imponerende at deler av den siste James Bond-filmen ble spilt inn her. Foto: 
Roger Ellingsen / Statens vegvesen
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TEMA: SOMMER OG BIL

Åsmund Johannes Sletten og Håkon Aurlien ved Norsk vegmuseum er veldig godt fornøyd med det nye kjøretøymuseet. (Foto 
fra Norsk vegmuseum)

Åsmund Johannes Sletten med noen av 
de 80 syklene, alle velkjente brukssykler 
fra Norge. (Foto: Håkon Aurlien, Norsk 
vegmuseum)

ved museet under revisjon, i en prosess 
der MA – Rusfri Trafikk er med. Aurliens 
kollega, Åsmund Johannes Sletten, gir 
en stor honnør til ildsjelene som eta-
blerte museet i Lillehammer i 1983, og 
som holdt dette gående inntil museet 
ble stengt for fire år siden. 
– Det er de viktigste kjøretøyene fra det 
tidligere Norsk kjøretøyhistorisk muse-
um på Lillehammer som danner basis for 
kjøretøyutstillingen, forteller Sletten. 

Statens vegvesen har hatt forvaltnings-
ansvaret for vei siden 1864, og for 
kjøretøy siden 1926. Kjøretøyhistorien 
har imidlertid vært ivaretatt av Norsk 
Teknisk museum, som lånte ut flere av 
de viktigste kjøretøyene til Kjøretøyhis-
torisk museum. Da et generasjonsskifte 
førte til at aktiviteten ble lagt ned, ble 
kjøretøyene lagret på veimuseet, og det 
ble startet en prosess for å få et nytt 
utstillingsbygg.  

I 2016 ga regjeringen en start-
bevilgning. 
– Dette vil bidra til større va-
riasjon og kvalitet på tilbudet 
til publikum og museet kan 

presentere en mer helhetlig og komplett 
vei-, kjøretøy- og etatshistorie, ut-
talte tidligere samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen den gangen. 
Nå er den tidligere ministerens store 
samling modellbiler en av attraksjonene 
i det kjøretøyhistoriske museumsbygget.

Blindhemsvik Landhandel var i 
drift fra tidlig på 1950-tallet til 
1970 på Vigra, og er blitt flyttet 
til Norsk vegmuseum. Her er det 
laget en kombinasjon av salg og 
utstilling, et sted i museumspar-
ken der du kan gjøre en hygge-
lig handel i historiske omgivel-
ser. (Foto: Norsk vegmuseum) SE FLERE UTROLIGE REISEMÅL
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TEMA: SOMMER OG BIL

Geiranger - Trollstigen
104 km, 1038 moh, 1 ferge
En tur som uten tvil er litt mer drama-
tisk enn de fleste er vant til. På denne 
strekningen er det lett å la seg begeistre 
av det helt spektakulære, og den byr på 
flere høydepunkt. Få høy puls i de elleve 
snirklete svingene i Trollstigen, eller når 
du står i Ørnesvingen og ser utover mot 
Geirangerfjorden. Selv på den smaleste 
fjellhylla eller på den minste knausen kan 
det være satt opp et hus. Sett av god tid 
på turen, nyt synet av magisk natur.

Atlanterhavsvegen
36 km, 30 moh, 0 ferger
Det mektige havet imponerer langs At-
lanterhavsvegen. Strekningen er en visu-
ell nytelse, der den svinger seg elegant 
fra holme til holme over de sju bruene. 
Blandingen av natur og moderne inge-
niørkunst skaper en helt spesiell kjøre-
opplevelse, såpass at den nyeste James 
Bond-filmen gjorde deler av opptakene 
sine over den spektakulære Storseisund-
brua som slynger seg fra Eide til Averøy, 
og mellom Kristiansund og Molde. Det 
er ikke uten grunn at Atlanterhavsveien 
blitt kalt «verdens vakreste bilreise». Ta 
turen og bedøm selv.

På strekningen Geiranger-Trollstigen kan du oppleve kanskje det mest spektakulære av hva Norge har å by på. Fra utsikts-
punktet Ørnesvingen ser du Geirangerfjorden, mens du i Trollstigen må forsere elleve krappe svinger. (Foto: Jarle Wæhler, 
Statens vegvesen). 

Utsiktspunktet "Utsikten", Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Veien videre følger 
Gaularvassdraget som er et vernet vassdrag, og byr på alt fra ville stryk og fos-
ser til rolige parti der vannet flyter stille av sted.

Gaularfjellet
114 km, 784 moh, 0 ferger
Kjøreturen går langs fjorden før veien slynger seg opp mot det høyeste punktet på 
Gaularfjell. Ta deg tid til et stopp på rasteplassen ved Utsikten og nyt synet av det 
mektige landskapsrommet. Veien ble åpnet i 1938 og er i dag et fredelig alternativ 
til hovedveiene. 
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I Norge kan du velge og vrake i 18 nasjonale turistveier som «skal gi den veg-
farende en opplevelsesrik og variert kjøreopplevelse i det ypperste av norsk 
natur». På www.nasjonaleturistveger.no kan du lese mer om alle reisemålene og 
planlegge norgesreisen i ro og mak.

EVENTYRLIGE KJØRETURER

Verdens vakreste toalettbygg? Du finner det på rasteplassen Ostasteidn ved 
Sandsfjordbrua i Suldal. Foto: Lars Grimsby / Statens vegvesen

Utsikten fra Sohlbergplassen ved Atnsjøen hvor bildet «Vinternatt i fjellene» ble 
malt i 1914. Foto: Fredrik Fløgstad/Statens vegvesen

Ryfylke
260 km, 972 moh, 2 ferger
En reise i kontraster. Du møter nakne 
høyfjell, frodige lier, dype fjorder og 
stupbratte fjellsider. Saudafjellene har 
en særegen natur. Et stopp ved Svan-
dalsfossen anbefales. Den lille plassen 
Hellandsbygd er et eksempel på hvor-
dan strukturen i samfunnet ble bygget 
opp rundt kraftindustrien. 

Rondane
75 km, 1060 mot, 0 ferger
Et langsomt landskap med ruvende fjell. 
Det blå lyset følger deg hele veien. Vil 
du stoppe litt, kan du raste ved ut-
siktsplattformen Sohlbergplassen ved 
Atnsjøen. Herfra kan du se utsikten 
mot Rondane fra samme vinkel som i 
maleriet «Vinternatt i fjellene» fra 1914 
av Harald Sohlberg. I 1962 ble Rondane 
opprettet som nasjonalpark, som den 
første i Norge.

Utsikt over Måbødalen ved Fossli ved Vøringsfossen. Sikre stier og utsiktsplatt-
former på kanten av juvet. Foto: Therese Ruud / Statens vegvesen

Hardanger
158 km, 275 moh, 2 ferger
Et eneste stort postkort! Omtrent 
samme hvor du snur deg, ser du rett inn 
i en buldrende foss eller et blomstrende 
frukttre. Veiene er dramatiske, akkurat 
som naturen - og det er stor variasjon 
i inntrykkene. La deg hypnotisere av 
Steindalsfossen, Vøringsfossen, Skjervs-
fossen, Låtefoss eller Furebergfossen. 
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Så farlige er piggfrie
vinterdekk på sommerføre

En undersøkelse utført høsten 2018 av Dekkimportørenes Forening viste 
at 22 prosent av bilistene kjører med piggfrie dekk på sommerføre. Daglig 
leder Jon Erik Ludvigsen er lite tilfreds med resultatet og mener mange 
overser farene med piggfrie vinterdekk om sommeren.

Av Silje Bjørnstad

– Det er overraskende mange bilister 
som kjører på piggfrie vinterdekk om 
sommeren, selv om eksperter fraråder 
dette sterkt. Piggfrie vinterdekk har 
ingen ting på sommerføre å gjøre! sier 
Ludvigsen. 
– Det er mange bilister som ikke er klar 
over at piggfrie vinterdekk ikke har 
gode våtmark-egenskaper og mer enn 

dobler stoppstrekningen. Dekkstammen 
og gummiblandingen er mykere, og 
da blir en unnamanøver ikke slik du har 
tenkt. Bilens ABS, og andre elektroniske 
egenskaper, får feil signaler, og hjelper 
deg ikke ut av situasjonen som tenkt, 
forklarer dekkeksperten. 
I tillegg vil dekkene slites mer og få 
kortere levetid.

– De triller dårligere, og gir bilen økt 
drivstoff-forbruk eller kortere rekkevidde 
hvis den er elektrisk. Med andre ord er 
det mye å tape på å velge vinterdekk 
på sommerføre, utdyper den daglige 
lederen. 

Store forskjeller
Hva slags dekk du har på bilen din kan 

Det finnes ikke noe som heter helårsdekk. Riktig nok kan du få tak i typiske overgangsdekk, men dette er 
gjerne kontinentale vinterdekk som er utviklet for å kunne takle noen få og mindre kjøreturer på snøføre.

FOTO: ADOBE STOCK



ha stor påvirkning på kjøreegenskapene, 
og piggfrie vinterdekk har en annen 
type gummi enn sommerdekk. Riktige 
dekk til riktig føre er svært viktig både 
for din egen og andres sikkerhet. 
– Altfor mange velger å kjøre på halvslit-
te, piggfrie vinterdekk. Det er en grunn 
til at vi har dekk som er spesielt utviklet 
for vinterføre, og tilsvarende for somme-
ren. Vinterdekk har en bløtere stamme, 
og gummiblandingen er spesielt utviklet 
for å gi godt grep i kulde, og på snø og 
is. For å få til en slik gummiblanding må 
vi gi noe avkall på gode våtegenskaper. 
Et bløtt dekk vil dessuten gi mer etter i 
svinger, noe som i gitte situasjoner kan 
bli skjebnesvangert, sier Ludvigsen. 
Han forteller at Dekkimportørenes 

- Risikosport, mener dekkekspert

Forening har gjort tester som virkelig 
viser hvor stor forskjellen på sommer-
dekk og piggfrie vinterdekk er i praksis. 
Med halvslitte sommerdekk og halvslitte 
piggfrie vinterdekk ble det gjennomført 
en nedbremsing fra 80 km/t til stillstand 
på våt veibane:
På det tidspunktet sommerdekket 
hadde stoppet, fortsatte bilen med 
vinterdekk videre med en hastighet på 
49 km/t! Også på helt tørr vei var som-
merdekket klart best. I dette tilfellet var 
marginen til vinterdekket bare 10 km/t, 
men i en kritisk situasjon kan dette være 
mer enn nok til å forårsake en ulykke. 
Lengre bremselengde kan i verste fall 
bety sammenstøt, skade og død.
– De samme tendensene fikk vi ved tes-
ting av dekkene i unnamanøver, så her 
er det ingen tvil om at sommerkjøring 
på piggfrie vinterdekk er risikosport, 
fastslår Jon Erik Ludvigsen.

- Finnes ikke helårsdekk
Mange synes hjulskift er et ork og utset-
ter derfor dekkskift. Noen hevder de 
kjører på helårsdekk og at man sparer 
penger ved å kjøre på piggfrie vinter-
dekk om sommeren. Dette er slettes 
ikke en god løsning, mener Ludvigsen. 
– Det finnes ikke noe som heter hel-
årsdekk. Det nærmeste vi kommer noe 
sånt, er typiske overgangsdekk som 
Four Seasons fra Goodyear, og varian-
ter over det samme temaet fra andre 
produsenter, sier han. 

Ludvigsen understreker at disse dekke-
ne ikke er helårsdekk, men kontinentale 
vinterdekk som er utviklet for å kunne 
takle noen få og mindre kjøreturer på 
snøføre, og som ellers er ment for kjø-
ring på bar vei. 
- For nordiske forhold er det skikkelige 
vinterdekk som gjelder. Det finnes i dag 
flere gode piggfrie vinterdekk for dem 
som ikke behøver å kjøre på piggdekk. 
Disse dekkene har en masse seiper for å 
sikre godt grep på snø og is, men prisen 
for dette er altså at vanndrenerings-
egenskapene ryker. Da kan en sommer-
lig vanndam på asfalten plutselig bli 
ganske farlig. 

Gir informasjon
Den daglige lederen kan også fortelle at 
det nå arbeides aktivt for å etablere re-
gulære dekkontroller langs hovedveiene 
etter mønster av mangeårige «dekk-
razziaer» i både Sverige og Finland.
– Vi samarbeider blant annet med 
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) 
for å få til dette. Slike kontroller skulle 
vi selvsagt hatt for lenge siden også her 
i landet, både av hensyn til miljø, dekk- 
og trafikksikkerhet. Det er ikke snakk om 
gebyrer og avskilting, men om informa-
sjon, råd og bistand for å skape økt 
forståelse for hvor viktig dekket faktisk 
er. Husk at dekket er den delen på bilen 
som er resultat av flest kompromisser 
fordi det må ha allsidighet til å møte så 
mange forskjellige krav, avslutter Jon 
Erik Ludvigsen.

Jon Erik Ludvigsen i

Dekkimportørenes Forening.
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Du er ikke alene om å sette på radioen 
eller bruke telefonen din som musikk-
spiller i bilen. For svært mange er mu-
sikk viktig når man setter seg bak rattet. 
Det er en helt egen følelse å sette seg 
i bilen med favorittmusikken og bare 
cruise bortover veiene. En skikkelig 
godlåt kan løfte bilturen flere hakk, og 
mange opplever å få en bedre kjøre-
opplevelse med yndlingssangen over 
høyttaleranlegget. Likevel skal du være 
bevisst på at musikken du velger å høre 
på, faktisk kan gjøre deg til en bedre 
eller dårligere fører. 
– Når vi hører musikk får hjernen en 
fantastisk stimulering med rytme, bass 
og sjanger. Dette kan være noe som er 

positivt, også når du kjører bil, forteller 
Dagfinn Moe, seniorforsker ved SINTEF. 

Forsker på bil og musikk
Forskeren har analysert trafikk og kjøre-
adferd i mange år, og han mener det 
kan være flere fordeler ved å høre på 
musikk i bilen. Musikkens kraft har nem-
lig en egen evne til å påvirke humøret 
ditt og hvordan du føler deg.
– Musikk engasjerer og er med på å ak-
tivere belønningssystemer i hjernen vår. 
Du kan oppleve at noen sanger har en 
beroligende effekt mens andre låter kan 
stimulere på den måten at du blir mer 
våken og kvikk, sier Dagfinn Moe. 
Samtidig understreker seniorforskeren 

at musikk også kan føre til at du blir 
mer ivrig på gasspedalen, noe som kan 
bidra til at du blir en mer risikabel fører 
i trafikken.
– Musikken du spiller i bilen kan gi en 
distraksjonseffekt slik at du ikke får 
med deg hva som skjer på veien. Du 
blir så begeistret og lever deg så inn i 
musikken at du ikke klarer å prosessere 
informasjon så klart som du burde mens 
du kjører. Kanskje musikken bidrar til 
heftigere kjøring med høyere fart, noe 
som kan øke risikoen for ulykke, forkla-
rer han. 

Påvirker humøret
Trafikkforskeren får støtte av psykolog 

Av Silje Bjørnstad

Vi er mange som trives med musikk bak rattet. Men har du tenkt på at tonene 
og rytmene som strømmer ut av høyttalerne kan gjøre deg tryggere eller 
farligere i trafikken?

Spiller du musikk i bilen? 

Du kan bli tryggere. Eller farligere.
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Angelika Sverdrup ved Medi 3 i Åle-
sund. Hun forklarer at musikk er sterkt 
knyttet til det emosjonelle og at det du 
spiller på bilhøyttaleren kan forsterke 
den stemningen du er i.
– Musikk påvirker følelsene våre. Å høre 
på musikk i bilen kan være beroligende 
og gjøre kjøreturen ekstra behagelig, 
sier Sverdrup.
– Men er du irritert, og hører på aggres-
siv musikk eller låter med rask rytme, 
kan det kanskje bidra til at du blir en 
mindre god bilist. Dette øker sannsynlig-
heten for noe mer risikable situasjoner. 
Det kan føre til mer råkjøring og at du 
mister fokus, påpeker psykologen. 
Det er ingen tvil om at følelser og 
musikk henger tett sammen. En gladlåt 
kan få deg til å føle deg lettere til sinns, 
mens en aggressiv sang kan trigge til 
mer uforsiktig kjøring. Dette er også 
blitt vist i forskning og undersøkelser. 

Individuelle forskjeller
Forsker Dagfinn Moe forteller at det er 
blitt utført flere tester og studier knyttet 
til nettopp musikk og bilkjøring. Han 
nevner blant annet en svensk studie 
fra 2001 der Statens Väg- och Trans-
portforskningsinstitut og Kommunika-
tionsforskningsberedningen undersøkte 

hvordan musikk påvirker kjøreturen. For-
skerne undersøkte også hvilken betyd-
ning det hadde for de ulike bilførerne å 
høre på favorittsangen.
Studien konkluderte med at det er 
mulig å måle endringer i kjøreadferd 
som følge av musikk. For eksempel kan 
musikken man lytter til bidra til å øke 
kjørehastigheten. 

Dette er den perfekte rytmen
En annen undersøkelse fra 2013 gjort i 
Storbritannia viste også at ulike sanger 
kan påvirke kjøreegenskapene dine. 
Simon Moore, psykolog ved London 
University, analyserte resultatene av 
undersøkelsen. Han konkluderer med at 
den ideelle kjøremusikken bør ha om-
trent samme tempo som hjerterytmen til 
et menneske, noe som tilsvarer mellom 
60 og 80 slag per minutt. Eksempler på 
slike låter er Come Away With Me av 
Norah Jones, The Scientist av Coldplay 
og Tiny Dancer av Elton John.

Påvirkes av tempo og volum
Psykolog Moore sier at vi blir påvirket av 
både heftige rytmer med raskt tempo 
og høyt volum som kan føre til at føre-
ren konsentrerer seg mer om musikken 
enn det å følge med på veien.

En nyere undersøkelse fra 2018 hevder 
at musikk med 120 slag per minutt el-
ler mer, har en negativ innvirkning på 
bilkjøringen og resulterer i høyere fart 
og flere trafikkbrudd. I undersøkelsen så 
man på de 96 mest populære sangene 
på Spotify. Låten American Idiot av 
Green Day ble rangert som den aller 
farligste sangen å høre på når du kjører 
bil. Øverst på lista over de tryggeste 
låtene havnet Stairway to Heaven av Led 
Zeppelin. 

Subjektive opplevelser
Ulike låter vil altså kunne påvirke bilfø-
reren, og det kan være både positivt og 
negativt. Enten du foretrekker jazz, pop, 
rock eller klassisk, så vil musikk helt klart 
være med på å engasjere deg og det 
setter i gang følelser. Musikken du set-
ter på i bilen kan påvirke kjørestilen din, 
og ifølge ekspertene kan det være lurt å 
styre unna aggressiv og høy musikk når 
du sitter bak rattet. Alt vil være sub-
jektivt, men låter med rolig tempo og 
gradvis akkordutvikling har en tendens 
til å være beroligende. Heftig, kaotisk 
musikk med høyt tempo kan derimot ha 
motsatt effekt.

Topp 5: De farligste bilsangene
1. American Idiot – Green Day
2. Party in the U.S.A – Miley Cyrus
3. Mr. Brightside – The Killers
4. Don’t Let Me Down – The Chainsmokers
5. Born to Run – Bruce Springsteen

Psykolog Angelika Sverdrup Forsker Dagfinn Moe

Topp 5: De tryggeste bilsangene 
1. Stairway to Heaven – Led Zeppelin
2. Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers
3. God’s Plan - Drake
4. Africa – Toto
5. Location – Khalid
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MA-INTERVJUET

Den blide 35-åringen fra Dalsfjorden 
i Volda hadde store sko å fylle da han 
arvet statsrådposten etter Ketil Solvik-
Olsen for snart ett år siden. Dale har 
markert seg som en populær politiker, 
som har gjort kometkarriere etter at 
han ble utnevnt som statssekretær for 
nettopp Solvik-Olsen høsten 2013. Før 

han overtok som samferdselsminister, 
satt han som landbruk- og matminister i 
nesten tre år. En skulle kanskje tro at det 
er et departement som passer bedre 
for odelsgutten, som tross alt er faglært 
kjøttskjærer. Men når vi spør ham om 
trafikksikkerhet, trenger vi ikke putte på 
penger for at han skal snakke seg varm.

– Siden regjeringsskiftet i 2013 er tallet 
på drepte i trafikken redusert fra 187 i 
2013 til 108 i 2018. Det er en reduksjon 
på 42 prosent. Regjeringen har lovet 
over en halv milliard til konkrete trafikk-
sikkerhetstiltak i budsjettåret 2019. Vi 
ser at den kraftige nedgangen i tallet 
på drepte og hardt skadde i trafik-

Samferdselsministeren vil dele æren med MA og de andre interesseorganisasjonene:

– Antall drepte i trafikken redusert med 42 prosent
Samferdselsminister Jon Georg Dale mener norske veier er sikrere enn 
noensinne, og er stolt av hva regjeringen har gjort for å redusere antall drepte 
og skadde i trafikken.

Av Pål Sønsteli
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ken skyldes et generelt mer effektivt 
trafikksikkerhetsarbeid på flere områder, 
sikrere kjøretøy, mer effektive trafikant-
tiltak og bedre veier gjennom veiutbyg-
ging, vedlikehold og målretta tiltak for 
å unngå de farligste ulykkene. Her har 
vi bygd midtrekkverk, utbedret sideter-
reng, bedre veibelysningen og utbedret 
kurver og kryss, sier Dale, og trekker 
pusten før han legger til:
– Regjeringen sitt arbeid for økt trafikk-
sikkerhet legger blant annet vekt på 
reduksjon av vedlikeholdsetterslepet 
på veiene. Etterslepet som vokste seg 
større under den forrige regjeringen, ble 

i fjor redusert for femte året på rad.
Dale er raus, og vil ikke på vegne av 
regjeringen ta all æren selv. Statsråden 
trekker også frem det gode arbeidet 
som blir gjort av interesseorganisasjo-
ner, som blant andre MA – Rusfri Trafikk.
– Et samarbeid mellom styresmaktene 
og interesseorganisasjonene er en av 
suksessfaktorene bak Norges posisjon 
som et av landene i verden med lavest 
risiko for ulykker i trafikken. Som trafi-
kant er du sikrere på norske veier enn 
noensinne. Men den positive utviklingen 
må ikke bli en hvilepute. I tråd med null-

visjonen skal vi fortsette arbeidet mot 
null drepte og hardt skadde på veiene, 
poengterer Dale.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
på vei 2018-2021 peker på 136 konkrete 
tiltak, som bygger på gjeldende nasjo-
nal transportplan (NTP). Dale mener 
tiltaksplanen presenterer et felles og 
bredt spekter av faglig forankrede tiltak, 
som skal sørge for at vi holder stø kurs 
mot etappemålet i NTP om maksimalt 
350 drepte og hardt skadde i 2030.

Samferdselsministeren vil dele æren med MA og de andre interesseorganisasjonene:

– Antall drepte i trafikken redusert med 42 prosent

LES MER PÅ NESTE SIDE
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MA-INTERVJUET

– Noen av hovedområdene i tiltakspla-
nen er sikrere veier og redusert risiko-
adferd i trafikken – spesielt blant utsatte 
grupper i trafikken, tunge kjøretøy og ny 
teknologi. Jeg synes det er enestående 
at vi i Norge har en felles plan utarbei-
det av hovedaktørene i trafikksikkerhets-
arbeidet, som også inneholder vesent-
lige bidrag fra interesseorganisasjonene. 
MA - Rusfri Trafikk har gjentatte ganger 
tatt til orde for å innføre alkolåspro-
gram for promilledømte. Programmet 
innebærer at den promilledømte kan 
beholde førerkortet mot at han/hun fri-
villige monterer en alkolås i bilen og sier 
seg villig til jevnlige tester. Når vi spør 
hvordan samferdselsministeren stiller 
seg til dette forslaget, vil han ikke være 
konkret på det.
– Jeg er kjent med forslaget, men 
forslag og endringer i dette regelverket 
hører inn under Justis- og beredskaps-
departementet.
KrFs forslag om å senke promillegrensen 
til sjøs fra 0,8 til 0,2, ble nedstemt før 
jul. Samtidig sa Stortinget at forslaget 
skal utredes nærmere i den kommende 
sjøfartsmeldingen. Samferdselsministe-
ren ønsker ikke å si hva han mener om 
at folk straffefritt kan kjøre cabincruisere 
i alkoholpåvirket tilstand.
– Forslaget fra KrF skal håndteres av 
Nærings- og fiskeridepartementet, 
svarer han kort.

Det er tydelig at ministeren er forsiktig 
med å uttale seg om saker som ikke 
hører inn under hans departement. For 
han er også overraskende tilbakeholden 
når vi spør om hva som bør skje med 
avgiftsnivået på biler – om for eksempel 
elbiler bør avgiftsbelegges på linje med 
bensin- og dieselbiler.
– Avgifter hører inn under finansminister 
Siv Jensens ansvar. Men jeg vil likevel 
minne om at bilavgiftene har gått kraftig 
ned under denne regjeringen, svarer 
han. 
– Frp har gjentatte ganger sagt nei til 
å ta i bruk gjennomsnittsmålinger på 
ulykkesutsatte veistrekninger. Hvorfor 
ønsker ikke regjeringen å gjøre alt som 
kan tenkes å ha en positiv effekt på 
ulykkesstatistikkene?
– Den nye regjeringsplattformen slår 
fast at bruken av strekningsvis auto-
matisk trafikkontroll skal begrenses. 
Dette følger vi som departement opp. 
Samtidig går vi gjennom kriteriene som 
Statens vegvesen tidligere har satt for 
oppføring, for å sikre at vi har restriktive, 
men fornuftige kriterier for nye streknin-
ger med gjennomsnittsmålinger. Dette 
handler også om at vi ønsker å prioritere 
andre tiltak for å styrke trafikksikkerhe-
ten.
Det er enkelt å beskrive Jon Georg Dale 
som en jordnær politiker, som trives på 
grasrota. Aller best trives han når han 

kan henge dressen i garderobeskapet 
og iføre seg drakten til favorittlaget 
Tottenham og reise til England på kamp. 
Til tross for en hektisk politisk hverdag, 
finner han tid til noen fotballturer i løpet 
av sesongen. Der blander han seg med 
andre fotballsupportere, som en hvilken 
som helst annen fotballtilhenger. Og det 
er kanskje nettopp hans joviale fremto-
ning som har gjort Jon Georg Dale til 
en så populær og godt likt politiker, på 
tvers av politiske ståsted.
– Vi har skjønt at fotball er din store 
lidenskap utenom politikken. Men hvor 
bilinteressert er statsråden – og hvor-
dan er du selv bak rattet?

– Jeg er interessert i at bilen får meg 
raskt og sikkert frem dit jeg skal, og 
prøver å kjøre så ansvarlig som overho-
det mulig.
– Mange lurer sikkert på hvilken bil 
samferdselsministeren kjører når han 
ikke selv blir kjørt av en av regjeringens 
flotte biler?

– Privat har jeg en Kia Sportage.
– Hvor godt kjent er du med ungdom-
mens rånekultur etter en oppvekst på 
«bygda»?

– Altfor godt! Jeg har brukt mange ti-
mer av livet mitt på dette, avslutter han 
lattermildt.

Ketil Solvik-Olsen (til venstre) rakk å bli en populær 
samferdselsminister, og mange var spente da Jon Georg 
Dale fra Dalsfjorden overtok jobben for snart ett år siden. 

Samferdselsministeren er en ivrig Tottenham-supporter, og 
drar gjerne på fotballtur til London. Ordføreren i Sør-Odal, 
Knut Hvithammer, møtte opp med populær gave til et av 
møtene om utbygging av E16 mot Kongsvinger.
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Ut på tur –  
med Norges mest kjøpte bilforsikring?

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

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

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 915 03100 hvis det er noe du lurer på.
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– Ladeinfrastruktur vil bli en stadig viktigere faktor for at e-
mobiliteten skal slå gjennom i Tyskland. Å lade en elektrisk bil 
må bli like enkelt og selvfølgelig som å lade en smarttelefon. 
Derfor trenger vi betydelig flere offentlige ladestasjoner, og 
enkle regler for installering av private ladebokser. Volkswagen 
sender her et tydelig signal, og vi engasjerer oss på alle nivå 
for å bygge ut ladeinfrastrukturen, sier Thomas Ulbrich, styre-
medlem med ansvar for e-mobilitet hos Volkswagen.
Volkswagen har gjort beregninger som viser at 70% av elbil-
ladinger vil bli gjort hjemme eller ved arbeidsplassen. For 
å møte dette behovet vil Volkswagens datterselskap Elli fra 
2020 tilby komplette ladeløsninger for firma og privatkunder. 
I Tyskland bygges for eksempel 4000 ladepunkt ved Volks-
wagens egne anlegg, men flere av disse vil være offentlig 
tilgjengelige.
Offentlige ladestasjoner vil bli brukt i ca. 25% av ladeope-
rasjonene. Med tjeneste «We Charge» fra Volkswagen, vil 
kunder i nær fremtid få tilgang til 100 000 ladepunkter. Målet 
på litt lenger sikt er opptil 150 000 ladepunkter. Det legges 

planer for partnerskap med kjøpesenterkjeder, slik at kundene 
enkelt kan lade elbilen mens de handler. En avtale med bri-
tiske Tesco er i starten, og flere kjeder vil komme til.
Volkswagen gjør også grunnleggende grep for at elektriske 
biler skal være effektive på lange reiser. Modellene i ID.-
familien vil få lang rekkevidde, og kan lades med hurtiglading. 
ID.3 kan alt etter utstyrsnivå lades med 100 eller 125 kw 
effekt. Sammen med industripartnere installerer Volkswagen 
gjennom IONITY mer en 400 hurtigladestasjoner innen 2020, 
med opptil 2400 ladepunkt langs hovedveier og motorveier i 
Europa. 
(NTB)

Volkswagen planlegger 36 000 ladepunkter
Med en storstilt utbygging av 
ladepunkter, ønsker Volkswagen å 
legge til rette for en rask omlegging til 
elektrisk mobilitet i hele Europa.



Dette bør du vite om øvelseskjøring

Fra 2005 ble trafikalt grunnkurs obli-
gatorisk for alle som skal ta førerkort. 
Kurset, som varer i 17 timer, gir den 
kommende føreren grunnleggende 
forståelse av hva det innebærer å være 
fører. Helt fra ungdommen er 15 år, eller 
går i 10. trinn ved ungdomsskolen, kan 
kurset tas – men først når det er gjen-
nomført og eleven er fylt 16, kan øvelse-
skjøringen starte. Men er det da bare å 
slippe arvingen til bak rattet? 
– Det er en del ting man må vite og 
tenke gjennom i forkant, sier Stine 
Herseth, faglig leder og trafikklærer ved 
Eidsvoll Trafikkskole. 
Aller først: Du som sitter i passasjerse-

tet, altså ledsageren, er den ansvarlige 
føreren. Uansett. Ledsageren må være 
fylt 25 år og ha hatt førerkortet sam-
menhengende i fem år.  Bilen må så ha 
en «L» godt synlig i bakruta. Det visste 
du sikkert allerede. Men var du klar over 
at det også er påbudt med ekstra speil? 

Kjøp ekstra speil
– Bilen skal ha ekstra speil til bruk for 
ledsageren. I tillegg anbefaler jeg ytter-
ligere ett speil til, det vi på fagspråket 
kaller «psykologispeilet». Det er ikke 
påbudt, men det er lurt å ha og kan kjø-
pes på alt fra bensinstasjoner til forskjel-
lige varehus. I psykologispeilet kan du 
lese førerens ansiktsuttrykk, fange opp 

for eksempel redsel og stress, og dere 
kan ha en samtale uten at føreren snur 
seg mot deg for å snakke. All blikkon-
takt foregår da i psykologispeilet, sier 
Herseth. 
Hun anbefaler dessuten at 16-åringen 
og ledsageren kommer til første kjøre-
time ved en trafikkskole så tidlig som 
overhodet mulig. Det blir ikke dyrere, 
hvis vi skal tro Herseth. 
– Mange tenker at førerkortet vil bli 
veldig dyrt hvis man kontakter en tra-
fikkskole tidlig, men det er snarere stikk 
motsatt. En 16-åring som kommer tidlig 
til oss sammen med ledsager, kan få helt 
elementær opplæring og råd og tips 

Nesten alt er forandret siden 
dagens foreldre tok lappen
Har tenåringen bestått trafikalt grunnkurs og er klar for øvelseskjøring? – Start 
samarbeidet med en trafikkskole tidlig og la ungdommene får kjøre så mye som 
mulig, oppfordrer trafikklærer Stine Herseth.

SIKKERHET FØRST: Trafikklærer Stine Herseth og daglig leder ved Eidsvoll Trafikkskole, Bent Herseth, sier at deres fokus 
ikke ligger på at elevene skal få førerkortet så raskt som mulig. – Selve førerprøven er ikke det vi tenker mest på. Vår jobb 
er å sikre at elevene er best mulig rustet for tiden etter at førerprøven er bestått, sier de. 

Av Ingrid Johansen
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til hva de skal øve på. Så kan de trene 
hjemme på det vi har gjennomgått, 
gjerne i to måneder, for så å komme 
tilbake til ny time hvor vi går ett steg 
videre. Da unngår de også å bruke tid 
og penger på å ta kjøretimer hvor vi må 
plukke av dem vaner de har lagt seg til, 
forteller hun. 

Mengdetrening avgjørende
Herseth legger til at de som kommer på 
et høyt nivå helt fra starten av, ofte får 
lov å kjøre mer med foreldre i passasjer-
setet. Å bli en dreven fører handler om 
erfaring.
– All forskning og statistikk forteller at 
mengdetrening er avgjørende for å bli 
en god fører, derfor er det veldig bra å 
få kjøre så mye som mulig fra man er 16 
år og til man kjører opp, sier hun. 
Hun sier at mange «går i fella» på akku-
rat dette punktet og lar husets ungdom 
kjøre den samme strekningen dag ut og 
dag inn. Det er vel og bra at de får kjøre 
– men å kjøre den samme ruta bidrar 
ikke til at poden utvikler kjøreegenska-
pene sine i særlig grad. 
– De må utfordres. Hvis de kjører en og 
samme strekning hele tiden, kjører de 
kun på lokalkunnskapen. Men de vil få 
problemer idet de kommer til et miljø 
hvor de ikke er kjent. Jeg anbefaler å la 
dem kjøre på nye steder så de får meng-
detrening, sier hun. 

Automat eller manuell?
Det betyr ikke at du skal sende dem ut 
på motorveien ved første anledning. 
Mange sendes ut på høyhastighetsvei, 
fordi motorveien er en rett og fin strek-
ning uten for mange utfordringer. 
– Hastigheten der er altfor høy. Når vi 
kjører med elever, kjører vi ikke ut på 
motorvei før det vi kaller «Fase 3» av 
opplæringen, understreker hun.  
Herseth mener dessuten at poden bør 
kjøre bil med automatgir fremfor bil 
med manuelt gir. 
– Vi i bransjen jobber for at manuelt gir 
skal forsvinne. Trafikkbildet er helt an-
nerledes i dag enn for 20 år siden. Nå er 
det veldig mye føreren skal ha oversikt 
over, det er lurt å slippe å tenke på å 
gire. Vi tror at automat er fremtiden. 
Alt peker på at myndighetene vil ha alle 
over på elbil, de er det automat på, sier 
hun og fortsetter: 
– I dag kan man velge hva man vil ta 
førerkort på; manuell og automat, eller 
bare automat. Dersom du velger bare 
automat, får du altså en begrensing 
i førerkortet. Oppdager du senere at 
du likevel har behov for manuell, så er 
det bare en førerprøve unna. Men det 

Regler for øvelseskjøring 
– Du må være fylt 25 år og hatt førerkort sammenhengende i fem år for å være 
ledsager under øvelseskjøring. 
–  Den som skal øvelseskjøre må ha gjennomført trafikalt grunnkurs ved en 
trafikkskole og må ha fylt 16 år. 
– Er den som skal øvelseskjøre over 25 år er vedkommende fritatt fra deler av 
trafikalt grunnkurs.
- Du som ledsager er ansvarlig sjåfør. 
- Du må merke bilen med «L», samt gå til innkjøp av ekstraspeil før øvelseskjø-
ringen kan starte. 
– Bilen som brukes må tilhøre klasse B (tillatt totalvekt maks 3500 kg).
– Du må gjerne øvelseskjøre med passasjerer når du er kommet langt nok i 
opplæringen til at det er fornuftig og du føler deg trygg.

Undervisning over i flere trinn
Trinn 1: Det trafikale grunnkurset 
er ikke det samme som kurset som 
før 2005 ble omtalt som «teorikurs». 
Trafikalt grunnkurs inneholder noe 
teori, men elevene lærer mest om 
holdninger i trafikken. Undervisningen 
er problembasert. Vegtrafikklovens 
paragraf 3 er helt sentral: «Enhver skal 
ferdes hensynsfullt og være aktpågi-
vende og varsom så det ikke kan opp-
stå fare eller voldes skade og slik at 
annen trafikk ikke unødig blir hindret 
eller forstyrret»
Trinn 2: Første kjøretime og fokus 
på kjøretekniske ferdigheter. Trinn 2 
avsluttes med en obligatorisk trinnvur-
dering. Det vil si en ganske vanlig kjø-
retime hvor eleven kjører kjøreteknikk 
selvstendig før han eller hun vurderer 
sine egne sterke og svake sider som 
sjåfør. Under samtalen blir trafikklærer 
og elev enige om eleven er klar til å 

gå videre til neste trinn i opplæringen. 
Trinn 3: Her jobbes det med det 
trafikale i et litt mer komplisert tra-
fikkbilde enn i trinn 2. Mot slutten av 
trinn 3 må eleven gjennom sikkerhets-
kurs på en øvingsbane (glattkjøring). 
Eleven skal også kjøre selvstendig i et 
variert trafikkmiljø og skal evne å kjøre 
på alle typer veier. Mot slutten av trinn 
3 er eleven på førerprøvenivå. 
Trinn 4: Her skal eleven gjennom 
sikkerhetskurs på veg i samsvar med 
forskrift om trafikkopplæring og 
førerprøve. Eleven skal ha utviklet 
viljen til å ta ansvar, forholdsregler og 
samarbeid i trafikken. Trinn 4 har også 
fokus på kjøring på variert landevei og 
eleven skal planlegge og gjennomføre 
egen kjørerute i variert trafikkmiljø. 
Trinn 4 avsluttes med en oppsumme-
ring hvor man forsøker å samle flere 
elever til å dele erfaringer.

kreves så klart at du må lære deg å gire 
først, sier Herseth. 

Ulike priser
Og hva må du regne med at et fører-
kort koster? Nesten umulig å si, mener 
Herseth. 
– Det er store individuelle forskjeller. 
Noen trenger mange timer, andre få. 
Det er problematisk å oppgi én pris, og 
det er problematisk at elever sammen-
ligner hva førerkortet koster. Noen blir 
raskt gode førere, mens andre må bruke 
langt flere timer, sier hun. 
Nettsiden «Alt om førerkortet» skriver at 

førerkortet i gjennomsnitt koster 30.000 
kroner. Av beløpet utgjør obligatoriske 
kurs 15.000 kroner og eksamensavgifter 
cirka 4.000 kroner. En kjøretime lig-
ger på mellom 600-750 kroner, i følte 
nettstedet.  
Stine Herseth sier at hennes fokus hver-
ken er få elevene raskt gjennom eller 
holde på dem over tid for å tjene mest 
mulig penger. 
– Vårt mål er at de blir så godt rustet 
bak rattet at de mestrer alle forhold i 
trafikken etter at førerprøven er bestått, 
sier hun.
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 – Dette er et skremmende høyt tall. 
Vi er glade for at Utrykningspolitiet 
holder trykket oppe på ruskontroller, 
men savner flere tiltak som for eksem-
pel innføring av alkolåsprogram for 
promilledømte og holdningskampanjer 
mot ruskjøring, på lik linje med farts- 
og oppmerksomhetskampanjene, sier 
generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.
I 2018 ble 108 drept i trafikkulykker 
her til lands. Statens vegvesen sine 
ulykkesanalysegrupper har undersøkt 
dødsulykkene, og resultatet er altså 
nedslående: Hele 40 personer ble drept 
i rusulykker. Det innebærer en økning i 
dødsulykker med rus fra om lag 20 % i 
2017 til over 34 % i 2018. 
I 34 % av dødsulykkene (34 ulykker) 
har ruspåvirkning vært en medvirkende 
faktor. I disse 34 ulykkene omkom hele 
40 personer. De rusede førerne som 
utløste ulykkene, har vært: 25 personbil-
førere, fem MC-førere, to syklister og to 
fotgjengere. 15 av dem var påvirket av 
alkohol, 7 hadde blandingsrus med alko-
hol og 12 var ruset på andre rusmidler.

Og hva slags ulykker forårsaket de 
rusede førerne? Gjennomgangen viser 
18 utforkjøringsulykker, åtte møteulyk-
ker, to ulykker i samme kjøreretning, en 
kryssulykke, fire fotgjengerulykker og én 
ulykke kategorisert som «annen».
Fjellvang Kristoffersen synes det er 
nedslående å tenke på at 18 av de 34 
dødsulykkene kunne vært forhindret 
med en alkolås montert i bilen.
– Det er frustrerende å vite at halvpar-
ten av dødsfallene kunne vært forhin-
dret med alkolås. Vi synes det er bra at 
Utrykningspolitiet holder trykket oppe 
på ruskontroller, men det beste hadde 
vært om politikerne satte inn tiltak som 
faktisk stopper rusførerne før de i det 
hele tatt kommer seg ut på veien, sier 
Fjellvang Kristoffersen.
I fjor ble 9649 bilister tatt for ruskjøring. 
Det er en økning på hele ti prosent sam-
menlignet med 2017. Folk som kjører i 
fylla, gjør det gjerne om og om igjen, og 
uten førerkort. MA – Rusfri Trafikk har 
oppfordret politikerne til å vurdere et 
alkolåsprogram som innebærer at den 
promilledømte kan få beholde førerkor-

tet mot å installere en alkolås i bilen for 
egen regning, samt å forplikte seg til 
tett oppfølging fra lege. Allerede i 2010 
ble forslaget lansert av en arbeidsgrup-
pe nedsatt av Justisdepartementet.
– Et slikt alkolåsprogram er mye min-
dre komplisert enn mange kanskje tror. 
Teknologien er velprøvd i en rekke land, 
og vi vet at den effektivt stanser fylle-
kjørerne som er påvirket av alkohol og 
blandingsrus med alkohol. Vi kan faktisk 
ikke se en eneste relevant innvending 
mot å innføre et tiltak som så effektivt 
setter en stopper for potensielle draps-
menn på veiene våre, sier Fjellvang Kris-
toffersen, og oppfordrer politikerne til å 
se nærmere på erfaringene fra land som 
Sverige, Finland og Canada, sier hun.
– Vi kan glede oss over at tallene for 
drepte og hardt skadde blir stadig 
lavere, blant annet som følge av hyp-
pige kontroller, tryggere veier og sikrere 
biler. Men vi skal ned mot null, og da er 
ikke dette nok, mener Kristoffersen, og 
viser til at de tradisjonelle virkemidlene 
ikke har god nok effekt.

Hele 40 mennesker ble i fjor drept som følge av ruskjøring på norske veier. 
Dette er en dobling fra året før. Rus var dermed den største enkeltårsaken til 
trafikkulykker i Norge i 2018.

40 drept i rusulykker i 2018!

Avslører skremmende utvikling:
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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.

MULIGHET FOR Å SØKE PROSJEKTMIDDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden åpner ny søknadsperiode 1. juni - 31. august 
2019. 

Din organisasjon eller avdeling har nå mulighet til å søke prosjektmidler for å 
fremme en rusfri livsstil, gjerne med barn og  ungdom som målgruppe.

Du finner mer informasjon om søknadsprocessen og stiftelsen
på vår hjemmeside: 

www.ansvarforframtiden.se

- Dette er skremmende. Når vi vet at det 
skjer hele 14 000 kjøreturer i alkoholrus 
hver dag, trenger vi et samfunn der 
folk tør å si ifra når de ser at andre tar 
dårlige valg. Vi må si nei til kjøreturer i 
beruselse, sier Randi Hagen Eriksrud, 
generalsekretær i Av-og-til.

Greit å sitte på
Undersøkelsen indikerer at responden-
tene ikke tar innover seg hvor farlig 
fyllekjøring kan være. Kun 64 prosent 
av de spurte ville latt være å sitte på i 
bil dersom de visste at bilføreren hadde 
drukket.
-  Mange ulykker på norske veier er 
forårsaket av ruspåvirkning. Det er ufor-
ståelig at så mange er villige til å risikere 
eget liv og helse ved å sitte på med en 
beruset bilfører, sier Eriksrud.
Kun 33 prosent av de som ble spurt, sier 
de ville ha ringt politiet.
- Dersom du ser noen kjøre av gårde i 
en bil, selv om de har drukket, bør du 
alltid ringe politiet, sier Runar Karlsen, 

sjef for Utrykningspolitiet.  – Disse fø-
rerne representerer en stor fare for seg 
selv og andre.

- Oppskrift på katastrofe
Alkohol påvirker en rekke av de egen-
skapene du trenger for å kjøre bil. Du 
får tregere reaksjonstid, blir mer impul-

siv og mer risikovillig når du har promille 
i blodet.
- Alkohol og bilkjøring en oppskrift på 
katastrofe. Våg å være den som sier ifra, 
slik at den som har drukket lar bilen stå. 
Det kan redde liv, sier Eriksrud. (NTB)

– Representerer en stor fare for seg selv og andre
Kun 76 prosent ville 
bedt en bilfører 
som de visste hadde 
drukket alkohol, om å 
la bilen stå. Det viser 
en fersk undersøkelse 
Respons Analyse har 
utført for Av-og-til.
Alkovettorganisasjonen 
frykter konsekvensene.

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i Av-og-til, en samarbeidsorganisasjon 
som også MA - Rusfri Trafikk er medlem av.
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Er du medlem i MA – Rusfri Trafikk og har lyst til å være 
med i trekningen av en Ipad? 

Det eneste du må gjøre er å sende epost-adressen og 
mobilnummeret ditt til ma@marusfritrafikk.no innen 31. 
oktober.

Hvorfor trenger vi denne kontaktinformasjonen?

Bakgrunnen er at MA – Rusfri Trafikk med jevne mellomrom 
bruker disse kanalene til å formidle nyttig medlemsinforma-
sjon, eksempelvis om møter og arrangementer, gode tilbud 
eller andre nyheter som er interessante/nyttige for medlem-
mene våre. Det å kommunisere via e-post eller SMS er billi-
gere og mye mer effektivt enn tradisjonell post. Vi kommer 
naturligvis ikke til å dele informasjonen med andre.

Vinn en iPad!
Send oss epost-adresse og mobilnr innen 31. oktober.
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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!

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

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

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

Slik bestiller du for Ung i trafikkens 
medlemmer:

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

Slik bestiller du for MA-medlemmer:

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

Kun kr 85,- pr billett
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Din medlemsfordel:
MA redningsavtale med Viking

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

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

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

du MA Veihjelp ved å betale et tillegg 
på kr 330,- pr. år i tillegg til medlems-
kontingenten.

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

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

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

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

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

husstand, men som kjøres av medlem-
met.

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

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

Dekningen gjelder ikke for:
- husstandsmedlemmer som ikke er 

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

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

boer)
- Plussmedlem Ung i trafikken

Tre kategorier dekket

Hvem gjelder avtalen? Tilleggsdekning?
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Se medlemsfordelene i MA - Rusfri Trafikk
Wright Trafikkskole Rabatt på kjøretimer – for deg eller noen du vil gi det til

Gjensidige Forsikring 14% rabatt fra første skadeforsikring
- 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
- Egenandelsfordel på kr 4.000,- for kasko
- Gunstig innboforsikring
Les mer på www.marusfritrafikk.no

Gjensidige Bilfinansiering Etableringsgebyr kr 1.250,-.
Termingebyr kr 50,-.
Gjelder for lån til bil, MC og caravan med pant i objektet.
NB! Kampanjekode 81400002 benyttes i søknadsskjemaet.

Viking Redningstjeneste MA Veihjelp. Ring 800 30 008

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

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

 Klagenemda for bilsaker Les på www.marusfritrafikk.no

*Les mer om dine medlemsfordeler på www.marusfritrafikk.no/medlem/medlemsfordeler-i-ma-og-ma-ungdom
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Mange ble begeistret for VWs T-Roc, men nå spørs 
det om ikke T-Cross tar over den begeistringen.  
For denne bilen er virkelig morsom å kjøre!

T-Cross er navnet på den spennende 
SUV-modellen som er lansert av Volks-
wagen. Modellen er bygget på samme 
plattform som Polo, men T-Cross er 5,5 
centimeter lengre og 12,3 centimeter 
høyere. Høyden gir den en meget god 
inn- og utstigning, og gjør at den samti-
dig virker en del større. 

Tøft interiør
Plassert bak rattet i nye T-Cross, ser vi 
at Volkswagen har valgt rene linjer for 
dashbordet. Instrumentpanelet er veldig 
oversiktlig, og det er enkelt å finne frem 
til knappene og instrumentene på multi-
funksjonsrattet og berøringsskjermen.
Hardplast dominerer interiøret i dash-
bord og dørsider, men det oppleves helt 
greit i en så forholdsvis rimelig bil. Det 

hele ser veldig bra ut, og kvalitetsfølel-
sen er god når det gjelder interiøret i 
bilen. Nesten småtøft. Utvendig ser bi-
len større ut enn den strengt tatt er. Det 
kantete designet og den høye bakkekla-
ringen gjør at bilen ruver litt i terrenget 
til tross for at det er en småbil. Panseret 
på bilen gjør også sitt, med fordypnin-
ger som fremhever Offroad-preget.
Innvendig føles bilen ganske romslig. 
Justeringsmulighetene på førerplass 
er mange, og du finner raskt en god 
sittestilling. Selv om du liker å sitte høyt 
bak rattet, oppleves hodeplassen som 
romslig. Plassen i baksetet er også helt 
ok til småbil å være. Passasjerer med litt 
benlengde kan sitte godt.
Baksetet kan dessuten skyves 13 centi-
meter fremover slik at du får litt bedre 

bagasjeromsplass. Riktig nok blir det en 
glippe mellom bagasjeromsgulvet og 
bakseteryggen, men den plassen kan 
alltids utnyttes av en liten koffert eller 
handleposer. Selve bagasjerommet rom-
mer fra 380-455 liter. Med bakseteryg-
gen nedfelt, får du 1281 liter til rådig-
het. Baksetene kan også splittes 60:40.

Én drivlinje
Man får VW T-Cross med kun én driv-
linje; en 1,0-liters bensinmotor på 3 
sylindre, 250 Nm og 115 hestekrefter 
med en sju trinns DSG-automatgirkasse. 
Under min testtur opplevde jeg bilen 
som veldig kvikk og lettkjørt. Med ett 
hjul langt ut i hvert hjørne, føles bilen 
stabil på veien.
Bilen er kvikk på papiret også, med 

30

Sporty og
kjøreglad
liten SUV!

Av Tommy Hermanrud
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Nye Volkswagen T-Cross

en oppgitt toppfart på 190 km/t og 
0-100 km/t på 10,2 sekunder. T-cross er 
dessuten overraskende støysvak, og jeg 
legger merke til at motoren med sine tre 
sylindre ikke bråker under høyt turtall.

Tre utstyrsnivåer
Min testbil var i den enkleste versjonen 
«Life», men du kan også velge versjo-
nene «Style» og «Style Exclusive». Med 
i standardutstyret leveres to-soners 
klimaanlegg, korsryggstøtte, nedfell-
bar seterygg på passasjersetet foran 
og baksetet som er skyvbart, to USB-
kontakter foran og bak og app-connect. 
Med versjonen «Style» får du i tillegg 17 
tommers felger, LED-hovedlys, ambient-
belysning, mørke ruter bak, mobillader 
bak girspaken, oppgraderte seter og 
sølvfargede takrails i stedet for sorte. På 

toppmodellen Style Exclusive kan man 
flotte seg med 18 toms felger, R-Line ek-
steriør, ryggekamera, nøkkelløs adgang 
og start, fjernlysassistent og den digitale 
cockpiten fra VW. 

Sikkerhet og pris
VW T-Cross har naturligvis en mengde 
sikkerhetssystemer: Front assist kolli-
sjonssystem med nødbrems for bytrafikk 
med fotgjenger- og sykkelregistrering, 
tretthetsvarsling, PreCrash system, 
vinglevarsler med filassistanse, eCall-
nødanropstjeneste, adaptiv fartsholder 
og blindsonevarsler og parkeringssensor 
foran og bak.
Prisene for T-Cross er som nevnt relativt 
hyggelige. Du får en godt utstyrt bil 
til under 300.000 kroner. Min testbil 

med Life-utstyrsnivå har en startpris på 
285.900 kroner. Style-versjonen koster 
fra 311.300 kroner, og toppmodellen 
Style Exclusive starter på 341.200 kro-
ner. Da har du et greit utgangspunkt å 
bygge videre på fra utstyrslisten.
Jeg rakk altså å bli veldig glad i T-Cross, 
og jeg likte særlig kjøreegenskapene og 
designet. Med en litt sprekere farge enn 
hvit, får du en knalltøff liten SUV!
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Av Tommy Hermanrud

Testing av toppfart er naturlig nok ikke 
en del av testene vi utfører for Motor-
føreren, men det skal innrømmes at 
noen ganger kan være morsomt å ta en 
kickdown på elektriske biler. De reage-
rer momentant, og du blir presset bak i 
setet og et bredt smil tvinger seg frem.
Jaguar I-Pace EV400 bygges hos 
Magna-Steyr i Østerrike, og har som 
besifringen sier, 400 hestekrefter – alle i 
god form, for å si det slik.
Motorene i denne bilen er to synkroni-
serte permanent magnetiserte elmoto-
rer, en foran og en bak. Samme tekno-
logi finnes i I-Type Formula E racerbiler, 
der motorene genererer 400 hk og 700 
Nm dreiemoment. All Wheel Drive fire-
hjulstrekk og umiddelbart dreiemoment, 
gjør altså at 0-100 km/t kan gå unna på 

4,8 sekunder!
Kjøreegenskapene er sportslige, og du 
finner deg veldig godt til rette i Perfor-
mance-setene – lavt og godt. Jaguaren 
ser dessuten veldig sporty ut, både på 
innsiden og utvendig. Min testbil hadde 
sort interiør med innslag av en delikat 
salt og pepper-farge. I likhet med Range 
Rover, har også Jaguar I-Pace multime-
diasystemet Touch Pro Duo, og rekke-
vidde og ladestatus blir beregnet av et 
nytt navigasjonssystem.

Rekkevidde
Batteripakken i I-Pace har en oppgitt 
kapasitet på 90 kWh, og pakken består 
av 36 moduler som hver inneholder 12 
litiumion-celler. 
Med en veggboks på 7 kW bør bilen 

ved hjelp av ombordladeren kunne lades 
opp på rundt ti timer. Med en mer van-
lig AC-veggboks på 3,6 kW, lader man 
fra 0 til 80 % på 16 timer. Laderne som 
finnes på offentlige ladestasjoner er 50 
kW DC-hurtigladere, og lader batteriet 
i I-Pace til en rekkevidde på 270 km i 
løpet av halvannen time.
Fulladet bil skal ifølge WLTP-målemeto-
den gi en rekkevidde på opptil 470 kilo-
meter. Bilen regenererer også strøm, og 
det synes via tripptelleren i instrument-
panelet. Fabrikken oppgir et forbruk på 
2,12 kW/mil ved blandet kjøring.

Fantastiske kjøreegenskaper
Jaguar I-Pace er en ganske tung bil med 
sine 2100 kilo.  Batteripakkene tar natur-
lig nok sin del av vekten. Likevel føles 
bilen veldig smidig og kjapp, og den 

Jeg har hatt gleden av å teste elbiler som Renault Zoe, e-Golf, 
Tesla og Audi e-tron. Alle har vært morsomme å kjøre, og 
spenningen var derfor stor da jeg fikk utdelt en Jaguar I-Pace 
EV 400 HSE for testkjøring. Men du skal ha respekt for en bil 
som gjør unna 0-100 km/t på 4,8 sekunder.
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sitter som klistret i svingene.
Modellen er dessuten veldig godt 
støydempet, styringen presis og det er 
behagelig en komfortabel opplevelse 
å la bilen sluke mil etter mil samtidig 
som du har følelsen av å kjøre en ekte 
sportsbil.
Som nevnt har denne bilen et vanvit-
tig skyv, og firehjulsdriften kombinert 
med 400 hester gjør at bilen klorer seg 
fast til underlaget på samme måte som 
dyreverdenens jaguar.
I tillegg til at den er lettkjørt, er den 
innvendige plassen romslig. Min eneste 
innvending mot utformingen er at sikten 
bakover oppleves redusert på grunn av 
det skrånede taket med takspoileren 
og det høye hekkpartiet. Heldigvis har 
den kamera og sensorer som avhjelper 

situasjonen.
Bagasjerommet er oppgitt til 630 liter, 
pluss 27 liter under panseret. Med 
bakseteryggene nede rommer den 1453 
liter, selv om bagasjerommet virker noe 
beskjedent. Jeg tror nok en del bagasje 
må stå igjen hjemme etter at du har pak-
ket det du tror du får med. For den som 
ikke greier å begrense seg, kan det være 
kjekt å vite at Jaguar I-Pace er i stand til 
å trekke en tilhenger på 750 kilo.

5 stjerner i Euro NCAP
Jaguar I-Pace er en sikker bil, og fikk 5 
stjerner i Euro NCAP-testen i 2018. Bilen 
har alt av moderne sikkerhetsteknologi, 
inkludert en grad av selvkjøringsfunk-
sjon som fungerer bra. Andre sikker-
hetsgodbiter er Matrix LED-lys foran, 
City nødbrems, adaptiv cruisekontroll, 

veibaneassistent, parkeringsassistent 
og kjøreassistent. I-Pace kan fås i tre 
utstyrs varianter: S, SE og HSE.
Prisen på min testbil er oppgitt til 
883.700 kroner. Kort oppsummert ble 
min dag med Jaguar I-Pace en morsom 
drøm på strøm!
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Russen hadde sans for aktivitetene våre

Russebusser er svært populære i noen 
områder i Norge, men det er langt flere 
transportere enn russebusser som ruller 
på norske veier i russetiden. Kjøretøy 
blir som oftest kjørt av russen selv, og 
noen ganger av russ som har druk-
ket kvelden i forveien. Det er en viktig 
grunn til at Ung i trafikken ønsker å være 
tilstede på russearrangementene og 
tilby promilletesting på hjemreisedagen.  

180 russ har testet promillen sin
De fleste førere som har testet seg, 
blåste heldigvis til 0,00 i promille dagen 
derpå. Men innimellom var det også en-

kelte som hadde promille over straffbar-
hetsgrensa. Disse ga enten bilnøkkelen 
videre til en edru medruss, eller valgte å 
vente noen timer.

Anbefalte å vente
– Vi anbefalte også de som hadde 
promille under 0,2 om å vente litt. 
Selv om vi tilbyr test med samme type 
måleapparat som politiet, med svært 
lav feilmargin, er ikke apparatet hundre 
prosent eksakt, sier prosjektleder i Ung 
i trafikken, Liv Marie Bendheim. Ung i 
trafikken samarbeider med KGK som 
tilbyr et av landets beste alkometer, 

Dräger 6820.
Ung i trafikken premierte russ som tok 
ansvar for seg og sine medruss. Alle 
som testet promillen sin, fikk et miljø-
vennlig handlenett med vannflaske og 
materiell. I tillegg delte Ung i trafikken 
ut #edrusjåfør klistremerke som russen 
kunne feste på russebussene og russebi-
lene sine. Flere av de som kom og testet 
promillen, hadde allerede #edrusjåfør-
merket på kjøretøy og russebukse. Forut 
for russetiden hadde nemlig over 3000 
russ bestilt #edrusjåfør strykemerke rett 
hjem i postkassen sin. Engasjementet 

Ung i trafikken har for tredje år på rad hatt et ekstra stort fokus på russen. 
Denne våren har vi vært på Landstreff Fredriksten, Landstreff Lillehammer 
og trafikksikkerhetsdag for russen i Telemark. Vi har også sendt ut over 3000 
strykemerker med #edrusjåfør. 
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Russen hadde sans for aktivitetene våre

Lokale kampanjer

Rett etter at årets DeathTrip finale var over, gikk 
flere av finalistenes elementer i trykk.
Ung i trafikken ønsket at elevene som 
har vært med i årets DeathTrip-pro-
sjekt skulle få se sin egen kampanje bli 
vist i det lokalsamfunnet de bor! 
Ung i trafikken valgte ut kampanjer 
laget av elever fra videregående sko-
ler i byene Fredrikstad, Lillestrøm og 
Ski. Byene ble valgt ut på bakgrunn 
av kampanjene som kom til årets 
DeathTrip-finale, og i år var de fleste 
finalistene fra Østlandet. I tillegg holdt 
kampanjene et svært høyt nivå. 

Nådde 1,8 millioner nordmenn
Selv om de lokale kampanjene ble 
gjennomført kort tid etter DeathTrip 
finalen, hadde planleggingen startet 
lenge før. Ung i trafikken fikk til gode 
avtaler med både JCDecaux og CAPA 
kinoreklame, og fikk derfor mulighe-
ten til å vise frem reklamer på kanaler 
som for det meste er brukt av store, 
kommersielle aktører. Dette medførte 
at to av kampanjene nådde 1,8 millio-
ner nordmenn, og ble vist på de stør-
ste togstasjonene i Oslo og Akershus. 
I tillegg ble tre reklamefilmer vist på 
Odeon kino i de tre kampanjebyene.  

Utstilling og promillekontroll
En viktig del av gjennomføringen av 
de lokale kampanjene er å ta med og 
vise fram vandreutstillingen DeathTrip 
– On the road. Utstillingen var en god 
anledning til å få pratet med ungdom-
mene i de ulike byene om ungdom, 

rus og trafikk. I tillegg satte Ung i 
trafikken opp plakater på ulike tillatte 
steder i byene, alt fra kulturhus til 
lokalbutikken.
I Fredrikstad stilte lokalpolitiet mann-
sterke opp og gjennomførte politi-
kontroll sammen med Ung i trafikken. 
Politiet stoppet førere og tok promil-
letest, og Ung i trafikken utførte en 
spørreundersøkelse. Alle som ble 
stoppet – og som var edru – fikk en 
bilgave og en kort og konsis faktabro-
sjyre av oss. 

Konkurranse
Ung i trafikken ble sponset av CAPA 
med 10 kinobilletter til lokalkampan-
jen i Ski, og valgte å kjøre en konkur-
ranse på sosiale medier fra kampanjen 
«Kjipt» som vant årets DeathTrip. 
Deltakerne skulle fylle ut sin egen 
versjon av: «Ja, det er kjipt å…, men 
kjipere å…». De 10 beste forsalgene 
vant hver sin kinobillett.
Følg Ung i trafikken på sosiale medier, 
få et innblikk i hva Ung i trafikken 
driver, og kanskje flere konkurranser? 
Instagram: @ungitrafikk1
Snapchat: @ungitrafikk1
Facebook: «Ung i trafikken»
Facebook: «Jeg har ingen venner å 
miste – ikke kjør i fylla»

har vært stort for strykemerkene, både i 
år og i fjor. 
– Den store etterspørselen kan skyldes 
at #edrusjåfør merkene har et budskap 
som alle kan være enige i, enten om 
man er avholds eller ikke. Vi viser ingen 
pekefinger, men at vi bryr oss, sier Liv 
Marie Bendheim. 

Utstillingen med aktiviteter
I tillegg til promilletesting ønsket Ung 
i trafikken å tilby rusfrie aktiviteter som 
for eksempel badminton og fotball. Når 
russen har det gøy med ulike aktiviteter 
så glemmer de ofte å drikke alkohol. 
Ung i trafikken tok derfor med seg 
vandreutstillingen DeathTrip – On the 
road på russearrangementene. Et av de 
mest populære aktivitetene var å prøve 
promille- og cannabisbriller.
Det kan være virkningsfullt å ta på seg 
et par promille- eller cannabisbriller 
mens man er edru. Å ta på seg promille-
briller som tilsvarer 2 i promille, opp-
leves helt annerledes enn å drikke seg 
opp til en promille på 2 over tid. Det 
de fleste av oss er klar over, men som 
vi ofte glemmer, er at vi mister dømme-
kraften når vi drikker. Dermed får du en 
mer realistisk oppfatning av hvor dårlig 
kontroll du faktisk har med ulik grad av 
promille. 

Satser videre på russen i 2020
Allerede til høsten skal Ung i trafikken 
treffe russestyrene i Østfold. Har du tips 
til russearrangement, sikkerhetsdager, 
russestyreseminarer o.l. som Ung i trafik-
ken – ingen venner å miste bør være på? 
Send e-post til post@ungitrafikken.no.
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Det er kjipt å kræsje 
på sofaen, men kjipere 
å kræsje i en ti tonns 
lastebil. Det kjipe, men 
humoristiske budskapet 
var det beste i årets 
DeathTrip.
Elevene på Drømtorp videregående 
skole på Ski sikret seg både seieren og 
tredjeplassen i kåringen av den beste 
kampanjen mot ruskjøring.

Ski-kjipt
Jack Nielsen, Brage Bergh, Ludvik 
Gulliksen og Ole B. Sætveit står bak 
en serie meldinger på film, tegneserier, 
plakater, krus og t-skjorter om hvor kjipt 
det er å betale for drosje hjem, vente på 
bussen eller våkne på sofaen hos venner. 
Men det er enda kjipere å betale for en 
likkiste, vente på ambulansen eller ikke å 
våkne i det hele tatt, fastslår de fire.
– Vi splitter opp og polariserer skikkelig. 
Det å sove på sofaen virker ikke så ille 
når vi ser de andre alternativene, fastslår 
Brage Bergh.
– Vi ønsker å fokusere på alternativet til 
fyllekjøring. Så er alt laget for å kapre 
oppmerksomhet. Folk sliter med å se 
halvannet minutt lange videoer med trist 
musikk. Vi holder dem på 20 sekunder. 
Det passer også bra på publiserings-
plattformene, som er sosiale medier, 
forklarer han.

Konkurranse
Tegneserier, plakater, effekter og poster 
på sosiale medier bygger også opp un-
der en konkurranse: Fyll ut selv: «Ja, det 
er kjipt å …, men det er kjipere å …». 
Vinneren får meldingen sin laget som 
reklamefilm.

"Kjipt å kræsje på sofaen, 
men kjipere å kræsje i en ti 

tonns lastebil"

Alternativene er kjipt og kjipere, men seieren er verdt å glede seg over. Jack Nielsen 
(fra venstre), Brage Bergh, Ole B. Sætveit og Ludvik Gulliksen står bak Norges beste 
kampanje mot ruskjøring.

– Flere av de 11 kampanjene som er le-
vert i finalen, vil garantert bli brukt. Alle 
kampanjene er gode, og nivået er høyt, 
sier Stig Eid Sandstad. Han var juryleder 
på DeathTrip, den årlige konkurransen i 
regi av Ung i Trafikken – ingen venner å 
miste.

Mareritt
Herman Dahl på Elvebakken videregå-
ende skole i Oslo fikk andrepremien. 
Han sammenligner fyllekjøring med et 
mareritt.
– Jeg spiller på følelsen av det å miste 
et familiemedlem eller en venn og fo-
kuserer på de livsfarlige konsekvensene 

av det å kjøre i beruset tilstand, forteller 
han. Hovedpersonen i filmen Instagram- 
og Snapchat-kampanjen hans kom-
mer hjem med blod i ansiktet og uten 
kameraten.
Men det mangler ikke på humoren i 
den alvorlige kampanjen til Dahl, heller. 
Blant effektene han vil lage, er sokker, 
fordi det er de som sitter nærmest gas-
sen når du kjører bil. På forsiden er det 
trykt et hjerte og «Kjør edru», på baksi-
den er hjertet knust og meldingen lyder 
«fyllekjøring er et mareritt». Dessuten 
kommer «ikke drikk og kjør»-budskapet 
på trendy japansk øverst på sokkene.

Av Georg Mathisen
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– Dere skal bidra til å få fakta ut til folket. Fakta 
har makta! erklærer Oslos varaordfører Kamzy 
Gunaratnam.
Hun hadde jobben med å ønske DeathTrip-finalistene velkommen 
til hovedstaden. – Dette er liv og død. For de fleste av oss er det en 
selvfølge at vi ikke skal kjøre i beruset tilstand. Dessverre er det ikke en 
selvfølge for alle, sier Gunaratnam.
Prosjektleder Liv Marie Bendheim forteller om nok et år med solid 
oppslutning om DeathTrip:
– Vi har fått inn 100 bidrag. I og med at hver skole maksimalt kan 
sende inn 4 bidrag, vet vi at langt flere kampanjer er laget i år, sier hun.

"Kjipt å kræsje på sofaen, 
men kjipere å kræsje i en ti 

tonns lastebil"

På film kommer Herman Dahl blodig 
hjem uten kameraten. I virkeligheten 
smiler han for andreplassen i årets 
DeathTrip-konkurranse.

Valget om å kjøre hjem kan fort bli 
det siste, påpeker Ida Helen Husby (til 
venstre), Karoline Østli Erevik og Peder 
Blümlein.

Enkle tegneserier i gult og svart er en viktig del av vinnerkampanjen.

Også tredjeplassen i DeathTrip gikk 
altså til Drømtorp. Ida Helen Husby, 
Peder Blümlein og Karoline Østli Erevik 
viser på filmer, plakater og t-skjorter 
hvordan du tar 35 000 valg om dagen. 
Ett av dem kan være om du skal kjøre 
hjem etter at du har drukket.
– Vi vil vise at valgene varierer i viktig-
het. Ikke la det viktigste valget være det 
siste, oppfordrer Peder Blümlein. 
– Mange kampanjer bruker ganske gru-
som statistikk om fyllekjøring. Vi valgte å 
se det fra en litt annen vinkel. 

Varaordfører Kamzy Gunaratnam er opptatt av hvordan 
unge selv har en unik mulighet til å snakke til unge.

– Fakta har makta!

Prosjektleder Liv Marie Bendheim gleder 
seg over mange og gode kampanjer.



Å kræsje, kræsjer, kræsja, kræsjet. Mathea Aass Sylte bøyer 
verb i kampen mot fyllekjøring.
Plakatene med verb som bøyes riktig, er 
et kjent syn for alle som går på skolen. 
Men verbene og eksempelsetningene i 
denne kampanjen er ikke dem du van-
ligvis møter i norsktimene. Her er det «å 
fyllekjøre», «å kræsje» og «å angre». For 
eksempel: «Glenn og en venn fyllekjørte 
hjem, ikke vær som dem.»

På kjøreskoler
Mathea Aass Sylte på Akademiet 
videregående skole i Ålesund vil bruke 
plakatene blant annet på kjøreskoler, på 
Vinmonopolet, på bussholdeplasser og 
på skoler.
Også Sandra Eidskrem, Jana Eckart og 
Ida Melseth representerte Akademiet 
i DeathTrip-finalen. De minner om at 
«Kjører du i fylla, har du ansvaret for det 
som skjer etterpå». En politimann og en 
anestesisykepleier forteller på film hva 
konsekvensene kan bli.

Kondomer og knust telefon
– Del de morsomste «det skjer ikke 
meg»-opplevelsene dine! oppfordrer 

Kai Robin Lund og Denas Rakauskas 
på Nannestad videregående skole. 
De forteller om ungdommen som ikke 
trenger å kjøpe mobildeksel og om han 
som ikke trenger å kjøpe kondomer. Det 
ender med knust telefon i det første 
tilfellet, med tidlig vekking og babygråt i 
det andre. Fyllekjøring kommer i samme 
kategori: Jo da, det kan skje deg.
– Budskapet vårt er at de som ser 
på den som fyllekjører, har sin del av 
skylden, forteller Ole-Martin Sandness. 
Sammen med medelevene Adrian 
Kirkerud, Susanna Hågan, Thea Kristine 
Rønsen og Maria Linnerud på Lillestrøm 
videregående skole spør han: «Heier du 
på fyllekjøring?».

Ta vare på gutta
På Elvebakken i Oslo oppfordrer Oda 
Valebrokk, Bendik Skari og Benjamin 
Akar til å ta vare på «gutta». De har 
bygd kampanjen sin på «guttastem-
ning». – Det er et begrep som blir godt 
brukt i målgruppen. Det betyr god 
stemning – noe man kan oppleve når 

man er sammen med kompiser, forklarer 
Benjamin Akar.

Umulig bilspill
Anna Sadowska på Fyrstikkalleen vi-
deregående skole gjør det på engelsk. 
«From 100 to 0 real quick» spiller på 
hvor fort det kan gå fra å være glad 
(«100») til død («0»). Hun kombinerer 
plakater med t-skjorter og refleksarm-
bånd.
Eskil Kitching og Niclas Piel på Hetland 
videregående skole i Stavanger melder 
at «Du har alltid en passasjer». – Det 
handler om at du har fått et ansvar for 
andre som er i trafikken, sier Kitching.
Bilspillet der du er dømt til å kræsje, var 
også i DeathTrip-finalen. – Du er en idiot 
og hadde promille, fastslår spillet som 
Jakob Holt, Erlend Joa, Viktor Aleksan-
der Egeberg Stokke og Emil Mikkelsen 
på Rosenvilde videregående skole i 
Bærum hadde laget – sammen med en 
film der promillekjøreren fastslår at «Jeg 
er en idiot».

Mathea Aass Sylte bøyer verb og vil gjerne henge opp 
plakater på kjøreskolene.

Med promille blir det 
900 ganger vanske-
ligere å kjøre riktig, 
ifølge spillet som var 
en del av Rosenvilde 
videregående skoles 
bidrag i DeathTrip-
finalen.

Bøyde verb mot fyllekjøring



1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

7260 Sistranda - Tlf. 72 44 63 18

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

Tlf. 56 33 62 40  Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

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

ALL-regnskapservice AS
Strandgata 3, 1724 SARPSBORG

Tlf. 69 14 84 25

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

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Krødsherad
kommune

 krodsherad.kommune.no

porsgrunn.kommune.no

tysver.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
Rådhuset, 3890 VINJE

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

Tlf. 33 05 44 10
www.hydro.com

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no

valle.kommune.no

kongsberg.kommune.no
rade.kommune.no

Langgaten 48
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser:

Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg,

Air-condition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.
Kontakt oss: 78 41 12 34 eller

post@hammerfesttaxi.no

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Flovegen 4
6800 FØRDE

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

www.comfort.no

Kvinnherad
kommune

kvinnherad.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meråker.kommune.no

aurland.kommune.no
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Nulltoleranse for alkohol langs våre veier



Han har tidligere eid en 1957 Cadillac 
Limousine og en 1965 Buick Electra 
Convertible. Nå er begge solgt til fordel 
for denne nydelige 1958 Buick Super 
Riviera.
Denne Buicken kom fra Oregon i USA 
til Norge i 1999. Bilen ble importert til 
Halden, og restaurert der i 2000. Bilen 
ble totalrestaurert med ny lakk utven-
dig og innvendig, nytrukket interiør og 
taktrekk utført av Buland på Dal. Firmaet 

Sarpsborg Motor tok seg av motor-
overhalingen. Videre ble alt av slitedeler, 
gummilister og pakninger skiftet. Bilen 
ble lakkert i en flott blå perlemorlakk, 
som går over i lilla i solen, og med sølv 
metallic tak. Interiør og taktrekk er i 
hvitt skinn. Støtfangerne har krom med 
bruksslitasje, mens listverket er strøkent. 
Bilen gir et mektig inntrykk der Leif kjø-
rer bilen ut av garasjen for fotografering.

Eikefelger med whiteside dekk
Motoren i bilen er en 6 liters 364 cid 
Nailhead V8 med 400 hestekrefter. 
Amerikaneren har selvsagt servostyring, 
servobrems og totrinns Dynaflow-auto-
matgir. Når man ser på eksteriøret på 
denne 1958 Buick, så er det særlig krom 
og blanke lister som fanger oppmerk-
somheten. Den massive grillen med sine 
160 firkanter, og fronten med doble 
hovedlykter, var nytt på 1958-modellen.

– Jeg har veldig sans for amerikanske biler fra slutten av 1950-tallet, og 
denne 1958-modellen fra Buick falt jeg pladask for, sier Leif Evensen fra 
Øvre Vang ved Hamar.

Falt for et himmelblått råskinn fra Amerika

Av Tommy Hermanrud
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1958 Buick Super Riviera



Falt for et himmelblått råskinn fra Amerika

Nytt var også to ”kornsikter” frempå 
framskjermene, og listverk og alle chro-
medetaljer var ”all time high” i 1958. Da 
Leif kjøpte bilen satt det 17 tommers 
American Racing TT II-felger på den, 
men han ønsket seg noe mer eksklusivt 
og bestilte dermed et sett med Kelsey 
Hayes-eikefelger med spinnerkapsler og 
dekk med bred hvit side. Løsningen står 
smakfullt til den blå fargen på bilen.

Betatt av sene 50-tallere
– Drømmebilen i alle år har vært 1959 
Cadillac Convertible, men prisene på 
de bilene er skyhøye, forteller Leif. Han 
kom derfor over en 1958 Buick Road-
master i Tønsberg, men da denne 1958 
Buick Super dukket opp på finn.no, ble 
det handel av denne isteden, forklarer 
Leif.

– Bilen er veldig fin og akkurat slik jeg 
vil ha den, sier Leif og forteller at han 
bortsett fra å ha satt på nye felger og 
dekk, bare har fikset litt på det elek-
triske anlegget på bilen. De originale 
skiltene fra Oregon fulgte med bilen, og 
det er artig å ha.

Visste du at grunnleggeren av Buick, skotske David Dunbar Buick, produserte sin første automobil allerede i 1899? Egentlig 
bygget han bensinmotorer, men sammen ingeniøren Walter L. Marr utviklet han altså den første bilen, som noen få år senere 
skulle bli produsert i større skala under merket Buick. Bilmerket eies av konsernet GM, som også forhandler Chevrolet, GMC og 
Cadillac. Buick-logoen er identitisk med familiens ærverdige våpenskjold.
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Navn:                                        Adresse: Frist: 1. september 2019

Vinnere av MA-kryssord nr. 1–2019:
Ingjerd og Hans Martin Bakke 3647 Hvittingfoss

* Brynhild Sætren 6783 Stryn * Fredrik Saugstad 0681 Oslo

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Vi trekker ut tre vinnere med  riktige løsninger, som hver får tilsendt 
3 lodd i MAs landslotteri.
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Pakker du bilen riktig for vinteraktiviteter?
Svenske fyllekjørerefår alkolås 6 seiglivedeelbilmyter Nå får du godtøl uten alkohol

SIDE 6

SIDE 4

SIDE 12

SIDE 15

Nr. 5 - 2017

I neste nummer av Motorføreren er bildet til 1.ordgate henta frå s.21 – hoved-
bildet – i nr.2 – 2019. Den 2.ordgata er ein kommentar til temaet på s.18. Eg 
sender også ein skanna versjon av kryssordoppgåva – den som må stå på trykk - 
der alle pilane er teikna inn.  
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Statens vegvesen har anslått at vi skal betale rundt 13 mil-
liarder bompengekroner i 2019. Det tilsvarer nærmere 2500 
kroner per Norges 5,33 millioner innbyggere, over ti ganger 
mer enn innbyggerne i nabolandet Sverige
– Ja, det blir over 2400 kroner per innbygger. Tallet per aktiv 
sjåfør vil per definisjon ligge klart høyere enn det, men for å 
måle effekten på befolkningen, synes jeg at tallet per innbyg-
ger gir det beste bildet, sier Næss i et intervju med Nettavi-
sen Økonomi.
Norge topper altså listen med anslåtte 2472 kroner i bom-
penger per innbygger, fulgt av Østerrike med 2232 kroner og 
Slovenia med 2023 kroner. Sverige er med sine 220 kroner på 
under tiendeparten av Norges nivå. Finland har ikke bom-
penger, mens danskene i gjennomsnitt må ut med drøyt 1000 
kroner.
Næss mener at bompengeopprøret på den ene siden er for-
ståelig, ettersom bompengene er nesten tredoblet på 13 år. 
Vi snakker om en økning i perioden fra 4,6 milliarder kroner til 
13 milliarder. Omregnet til 2019-kroner betaler norske bilister 
sju milliarder mer i bompenger enn vi gjorde i 2006.
- På den annen side har avgifter på nye fossilbiler og elbiler 
stupt. Sammen med momsfritaket på elbiler er avgiftslettel-
sene verdt 23 milliarder kroner. Det betyr at bilistene netto 
har fått det 16 milliarder bedre, uttaler Næss, som tror bom-
pengeopprøret har sammenheng med at avgiftsreduksjonen 
på 23 milliarder for det meste har gått til utenlandske bilpro-
dusenter, ikke til bil og veier. Staten bruker nemlig like mye, 
eventuelt like lite, på bil som den gjorde i 2006.

- Jeg har sjekket de 20 mest solgte bilmodellene i 2006. Dette 
året betalte vi ca. 430.000 kroner for en bil hvis vi gjør det om 
til 2019-kroner. I år betaler akkurat vi det samme for dagens 
biler! Sånn sett er det vanskelig å se at staten har gitt av-
giftslettelser på 23 milliarder, uttaler Næss, og fortsetter:
- Det store bompengeopprøret virker forståelig med tanke på 
den kraftige økningen i bompenger de siste årene. Når en ser 
på den samlede økonomien i Norge, virker det besynderlig 
at bilister må betale så mye mer når vi samlet sett bruker mye 
penger på «alt mulig».
En rekke meningsmålinger viser at bompengemotstanderne 
ligger an til å gjøre det skarpt ved høstens kommunevalg. En 
meningsmåling som Respons Analyse har utført for VG, viser 
at seks prosent av velgerne vurderer å stemme på bompenge-
partiet. Andelen er trolig enda høyere i de største byene som 
allerede har innført, eller har planer om å innføre, såkalte by-
pakker. Eksempelvis har 25,4 prosent av bergenserne opplyst 
at de vil stemme på Folkeaksjonen nei til mer bompenger, og 
partiet ble dermed byens største på mai-målingen.
Une Bastholm, nasjonal talsperson for MDG, uttaler til Nett-
avisen at bompenger er fornuft, særlig i byområdene.
- Bompenger er avgjørende for å finansiere kollektivtransport, 
byutvikling og for å redusere biltrafikken. Vi er for bompenger 
som betaler for et bedre og etterlengtet kollektivtilbud, men 
vi er samtidig mot bompenger som finansierer nye og dyre 
motorveier inn mot de store byene, uttaler Bastholm.

Nordmenn betaler mest bompenger i verden
Norge havner helt øverst i verden på listen over innbetalte bompenger fordelt 
på hver innbygger. Ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset 
Management er bompengebetalingen nesten tredoblet på 13 år.

Av Jøran Ledal

Dette er sommerens heteste potet:

Nordmenn betaler mest bompenger i verden, mener investeringsdirektør. 
Foto: Knut Opheim, Statens Vegvesen.
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   Mobil:

E-post:

910,- 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 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?


