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Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD
Tlf. 75 77 81 31

Geo Drilling AS
7801 NAMSOS
Tlf. 74 28 73 60

Nils Ivar Braathen AS
Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Åkrene
Isolering AS

Dauksta Vladimir,
Snekker-tømrer firma

Blakervegen 141
2150 ÅRNES
Tlf. 958 66 250

Nesjarveien 1
3961 STATHELLE
Tlf. 35 99 65 55

Eidsvoll
Trafikkskole A/S
Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Feiringvegen 1211
2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

LILLEHAMMER

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00
finnas-kraftlag.no

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Kongsveien 90, 6523 FREI
Tlf. 480 75 134
www.oyeskarosseri.no

Toten
Dekksenter AS
Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Brage Finans AS
Jonsvollsgaten 2
5011 BERGEN
Tlf. 55 61 00 50

Tyrifjord Bil

Helgelandsmoen
Næringspark, Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA
Tlf. 70 18 36 35

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Nonslid
Bilservice AS

Bremsnes
Bilverksted AS

Hoff Bilpleie ANS

Setesdalsvegen 1075
4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

Industriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Jevnaker
Bilverksted AS
Kanalgata 3, 3263 LARVIK

Tlf. 478 09 060

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Angedalen, 6800 FØRDE
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Rabekkgata 15
1523 MOSS
Tlf. 69 24 12 30

Bakkehaug
Brødrene AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

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

Malerfirma

Trysil Bil AS

Lasse Gundal
Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

Alf Andersen
Tlf. 980 94 274
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Fåberggata 115
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 74 36

Salong

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG
Tlf. 977 32 777

Micronova AS

Sebu
Bil & Bensin AS

Vormsund Auto AS
Kjølstadv 1
2160 VORMSUND
Tlf. 982 02 334

Hemsedal
Energi AS

OL Senteret AS

Evje
Bilopphogging DA
Lørenfaret 1 B
0580 OSLO
Tlf. 23 18 08 80

3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

Hemsedalvegen 2883
3560 HEMSEDAL
Tlf. 31 40 88 88

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 70 05

Nedre Storg 16
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

Kulltangvegen 70
3921 PORSGRUNN
Tlf. 407 66 109

Østre Rosten 4 A
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

Nygård
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Henriksen
Sjåførskole AS
Karmøyv 480
4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00

Rue
Transport AS

Edgar Berthelsen AS

Lausgardsvegen 40
2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Flå IT-Senter
3539 FLÅ
Tlf. 32 05 38 10

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Bil og Mekaniske
Vigra

Fjellheim
Brønnboring AS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Car Craft
Bilverksted AS

Steinkjer Bil AS
Fjordgata 9
7714 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Apex Fysioterapi

Down Town
Helsekost AS

Hegna.rep

Nensethveien 733
3960 STATHELLE
Tlf. 992 30 017

Hallingdal
Renovasjon IKS

Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Møller Bil
Asker og Bærum
Billingstadsletta 2
1396 ASKER
Tlf. 24 03 25 00

Helsesenteret
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Elveveien 54
3262 LARVIK
Tlf. 33 13 79 00

Klokkarstua

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Vy Buss AS

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Eikås
Tannlegesenter AS

6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 06 71

Eba Service AS
8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Øvre Bergsvei 47
3370 VIKERSUND
Tlf. 979 60 613

Voss Auto og
Servicesenter AS
Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

Brix & Dekor AS
Årvollskogen 29
1539 MOSS
Tlf. 69 26 20 40

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

ANONYM
STØTTE

Alf Johansen AS
Brøløsvegen 59
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Lierstranda 82
3414 LIER
Tlf. 32 84 28 80

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12
1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Søren Øvretveits veg 9
4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 51 00

Hetland
videregående skole
Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

Jakt- og
Fiskesenteret AS
Bjørneparkvegen 95
3539 FLÅ
Tlf. 469 73 200

2. etg Dale Senter

6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 476 77 900
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generalsekretær

De mest inngripende tiltakene siden 2. verdenskrig ble iverksatt i midten av
mars i kampen mot koronaviruset Covid-19. Vi lyktes i å få smittespredningen
under kontroll, og den gradvise gjenåpningen av samfunnet har begynt.
Nå står vi foran en sommer som blir helt utenom det vanlige. Utenlandsreiser
frarådes, men så lenge man reiser på en måte som ikke bidrar til spredning av
smitte, er ferie- og fritidsreiser innenlands tillatt. Slagordet «Norge – ditt nærmeste ferieland» som ble lansert en gang på begynnelsen av 1980-tallet, vil i år
være reelt for oss alle.
Båtsalg, bobilsalg og -utleie har økt kraftig og mange hoteller melder om stor
pågang fra nordmenn. Det er flott at vi bruker sommeren 2020 til å oppdage
noen av de mange perlene som finnes i vårt mangfoldige og vakre land, og at
vi bidrar til å holde lokalt næringsliv i gang.
Men så må jeg også mane til forsiktighet når vi er ute og farter. Denne sommeren skal ikke bli en ulykkessommer på våre veier eller på sjøen! Å håndtere en
stor bobil eller en båt med mange hestekrefter, kan være utfordrende nok for
erfarne førere. De ferske må være ekstra aktpågivende. Alt tyder på at det vil
bli stor trafikk både til lands og til vanns, og vi vet det alle; det skal så lite til,
et øyeblikks uoppmerksomhet og livet kan være snudd på hodet.
Dessverre vil det alltid være noen som ikke tar hensyn. Som bryter fartsgrensen, eller velger å fyllekjøre. Tallene i så måte for både mars og april, har vært
dystre. Da Norge stengte helt ned, ble likevel 1476 personer anmeldt for
ruskjøring i løpet av de to månedene, mot 1668 året før.
Promillegrensen for fritidsbåtførere vil politikerne fremdeles ikke røre ved selv
om undersøkelsen som Kantar har gjort for MA viser at befolkningen ønsker
samme grense som på vei, 0,2. Les mer om resultatene i artikkelen på side 8.
En positiv nyhet når det gjelder ulykkestall er det imidlertid verdt å legge
merke til. Tallene for hardt skadde i 2019 ble offentliggjort i begynnelsen av
mai, og disse viser at 543 personer ble hardt skadd. Det er det laveste tallet
som er registrert i moderne tid. Selvsagt er det fremdeles alt for høyt, men
likevel er det gledelig at vi nå endelig kan se en reduksjon.
Jeg ønsker alle en god, trafikksikker og opplevelsesrik sommer!
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
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KORONA-RUSH PÅ NORSKE SOMMERVEIER

I sommer skal mange opp
UNIKT: Norge har noen virkelige veiperler, som Atlanterhavsveien
på Nordmøre. Samtidig tyder alt på at du neppe blir alene om å
ville oppleve de meste spektakulære strekningene i sommer.

FOTO: GRETE KONGSHAUG, STATENS VEGVESEN

Koronakrisen har tvunget nordmenn til å holde avstand. Men på norske
veier blir det trolig trangere enn noensinne i sommer.
Av Silje Bjørnstad

Statens Vegvesen forventer flere norske
biler på veiene i løpet av sommerferieukene, mens de utenlandske turistene
uteblir.  
– Om norske turister vil veie opp for
bortfallet av utlendinger er vanskelig å
forutse, men det er en kjensgjerning at
nordmenn foretok flere millioner utenlandsreiser i 2019. Nå skal mange familier feriere i Norge, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør for Transport og
samfunn i Statens Vegvesen.  
– Ta hensyn!
Heldigvis er det godt med plass og varierte tilbud for folk som ønsker ferieopplevelser i Norge. Du har lov til å dra på
ferie hvor du vil i landet, og kanskje er
det i år du skal oppdage en del av vårt
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vakre land du ikke har sett før? Uansett
er det viktig å være ekstra oppmerksom
i sommertrafikken.
– Veinettet i Norge er det samme som
før koronaen, og vi oppfordrer først
og fremst alle til å kjøre forsiktig, være
oppmerksomme og ta hensyn til andre
trafikanter. I sommersesongen er det
mye vedlikeholdsarbeid som blir utført.
Da er det viktig å følge med på skilting og å vise hensyn til de som arbeider
på og langs vegen, forklarer Karbø.
– Er det noen veier som er mer utsatt
enn andre med tanke på økt trafikk?
– Smale og svingete veier, for eksempel
på Vestlandet og i Nord-Norge, er alltid
utfordrende om sommeren. Vi får ikke
alltid gjort noe med veienes fysiske ram-
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mer, og henstiller alle om å ta seg god
tid og eksempelvis ikke planlegge for
ambisiøse dagsetapper, råder avdelingsdirektøren i Statens Vegvesen.
Skulle det skje noe under bilturen, og du
havner i en situasjon der det er behov
for å gå ut av bilen langs veien, er det
påbudt å bruke refleksvest. Sørg for at
en slik vest er tilgjengelig fra førersetet
og settes på før du går ut i trafikken.
Hvert år skjer det alvorlige ulykker med
folk som blir påkjørt langs veien fordi
de er for dårlig synlige. I tillegg påpeker
Karbø at det er spesielt viktig å være
forsiktig ved eventuelle hendelser i tunnel.
– Er det behov for brannslukking, bruk
de apparatene som er tilgjengelig i tun-

pleve landet vårt fra bilen
FERIEKØER? Reiserestriksjonene som er innført
på grunn av koronautbruddet, gjør at de fleste
nordmenn planlegger å
feriere i Norge. Trange
veier på Vestlandet og i
Nord-Norge kan fort bli
en flaskehals i ferietrafikken.
FOTO: SHUTTERSTOCK
FORBEREDT: Avdelingsdirektør Nils
Audun Karbø i Statens Vegvesen.

nelen. Da går det automatisk en alarm
hos operatøren ved vegtrafikksentralen
og vi vet hvor du er og kan varsle videre.
Nødtelefonene i tunnelene er også
koblet direkte til vegtrafikksentralene
slik at du kan få snakke med en operatør
som vil veilede deg, sier han.
Bobil-boom
I tillegg til økt ferietrafikk med personbiler på norske veier kan årets sommer for
mange bli den første ferien i bobil. Myndighetenes oppfordring om å feriere i
Norge har ført til økt etterspørsel av bobiler når det gjelder både salg og utleie.
Bobil er et fint og praktisk kjøretøy, men
kollisjonstester har vist at sikkerheten er
dårligere i bobiler sammenliknet med
personbiler.
Rådgiver trafikksikkerhet, Anne Beate
Budalen, i MA – Rusfri Trafikk påpeker
derfor at det er ekstra viktig å ta sikkerheten på alvor og sørge for at alle i
familien har den beste beskyttelsen.
– I Motorføreren har vi tidligere omtalt
en svensk kollisjonstest som viste at bobilene ikke er tilstrekkelig kollisjonssikre,
og jeg oppfordrer bobil-brukerne til å
tenke over dette når de legger ut på tur,
sier Budalen.
– De minste barna bør sitte bakovervendt, og dette er en anbefalt løsning
frem til barnet er minst 4 år. Bilstolen
må dessuten monteres riktig. Dersom
bilstolen krever ISOfix, og det ikke er
tilgjengelig, må den byttes ut med en
som er beltemontert, legger hun til.
Sørg for at både barn og voksne får en
sikker plass med trepunktsbelte. Alt i

bilen må være festet godt fast under
kjøring. Sjekk om dere kan ta bort bord
foran seter. Hvis dette ikke er mulig,
er anbefalingen at disse plassene ikke
brukes under kjøring.

bemannet 24 timer i døgnet alle dager
og de følger med på trafikken over hele
landet. Ved hendelser i trafikken har veitrafikksentralene også løpende kontakt
med nødetatene, understreker Karbø.

Følg med på trafikken

Hygienetiltak

Enten du skal på bobilferie, eller
oppleve Norge i personbil, så kan du
følge sommertrafikken på Vegvesenets
webkameraer. Disse er tilgjengelige for
trafikantene på Vegvesenets hjemmesider og er satt opp for å gi et inntrykk av
trafikale kjøreforhold som køsituasjon,
vær og føreforhold.

Selv om ferietiden nærmer seg, er
det fortsatt viktig med god hygiene og
smitteverntiltak når du ferdes på norske
veier. Både ladestasjoner og bensinpumper har kontaktpunkter som berøres
av mange i løpet av en dag og som
derfor anses som “skitten sone”.

Kameraene skal ikke ta bilde av enkeltpersoner, og det skal heller ikke være
mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene.
– Vi har i dag mer enn 8 000 kameraer
ute, de fleste tilknyttet høyt trafikkerte
tunneler og veganlegg med fjernstyrte
anlegg som bommer, skilt og signaler.
Noen av kameraene er webkameraer
som er tilgjengelige for publikum, de
kan finnes i kartet på 175.no, forklarer
Nils Audun Karbø i Statens Vegvesen.
Statens Vegvesen svarer også publikum
på telefonnummer 175, i tillegg finnes trafikkmeldinger på 175.no og Twitter. Ved alle vegtrafikksentralene i
Norge er det beredskap døgnet rundt
for å overvåke og styre vegtrafikken,
varsle om hendelser og informere om
status på vegnettet.
Vegvesenet følger rådene fra helsemyndighetene og jobber kontinuerlig for å
iverksette nødvendige tiltak.

Latexhansker eller andre engangshansker kan gi god beskyttelse når du tar i
gjenstander andre har tatt i. Ta på deg
hanskene før du går ut av bilen og vreng
de av før du setter deg inn igjen.
Bruk gjerne Antibac eller annet desinfiserende middel på hendene når du er
tilbake i bilsetet, men hold dem utenfor bilen. Søler du desinfiserende middel
på interiøret, kan det sette flekker.  
Renhold i bilen reduserer smittefaren, og da er det viktig å bruke midler
som er beregnet for dette. Bruker du
desinfiserende middel som er beregnet
på håndhygiene til å rengjøre for eksempel ratt, skjermer og dashbord kan dette
i verste fall skade interiøret.
Når det gjelder rasteplasser og døgnhvileplasser langs riks- og europaveiene er
det åpent der det er toaletter med innlagt vann. Toaletter uten vann er stengte
på grunn av smittefaren.

– Våre fem vegtrafikksentraler (VTS) er
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 0
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Slik gjør du

bilen klar for ferie
4.

3.

1.

2.

1. En grundig sjekk av bilen er viktig før du drar på bilferie. Husk at denne turen kan gi bilen mye større
påkjenninger enn den er «vant til» i det daglige. 2. Er det lenge siden siste oljeskift? Da bør du få gjort det
før du legger ut på tur. Husk også spylervæske. 3. Gode dekk er ekstra viktig når du legger ut på langtur. Er
du i tvil? Da bør du sjekke mønsterdybden nå. 4. Bremser er slitedeler. Er det lenge siden du har sett over
disse? Da bør du ta en sjekk nå, eventuelt kjøre innom et verksted og be dem ta en titt.

Med innreiserestriksjoner og advarsler mot utenlandsferier ligger det an til tidenes rush av
nordmenn på bilferie i eget land. Vi ser nærmere på forberedelsene du bør gjøre.
Av Benny Christensen

Rundt halvparten av alle nordmenn velger normalt bilferie som sommerferieform. I år blir det garantert mange flere.
Norge er et vakkert ferieland, og mange
er i full gang med planlegging av både
reiseruter og reservasjoner av overnatting.
Men man må heller ikke glemme kompisen på fire hjul i garasjen, som skal
frakte både ferieglade mennesker og
bagasje. Norge kan være et krevende
land for bilen, med mange bratte og
svingete veier. Heller ikke veistandarden
er like god overalt. Dette gjør at bilen
gjerne bør få litt oppmerksomhet før
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du legger av gårde. Det kan være tøffe
påkjenninger i vente.
Her får du våre beste tips for at feriebilen skal være i tipp-topp stand og på
den måten gjøre bilturen tryggere og
mer forutsigbar.
Dekk og slitedeler
Dekkene er bilens viktigste deler. Det er
de som gir deg grep, bremser, holder
deg på plass i svingene og drenerer vekk vann, for å nevne noe. Sjekk
mønsterdybde og lufttrykk. Minimum
mønsterdybde er 1,6 millimeter for sommerdekk, men vi mener at dekk med
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under tre millimeter ikke er forsvarlig å
kjøre med, heller ikke på ferie. Korrekt
lufttrykk gir lavere forbruk, bedre komfort og sikrere kjøreegenskaper.
Bremser er slitedeler og bør sjekkes
nærmere før langtur. Både tykkelsen på
belegg foran og bak, skivene for slitasje
og rust. Glem heller ikke at bremsevæsken skal skiftes hvert tredje eller fjerde
år.
Er det lenge siden du har skiftet motorolje, så er kanskje tiden inne for å gjøre
dette nå? Om du har nyere motorolje, så
peil denne og forsikre deg om at du har
nok. Det samme gjelder bilens auto-

Skal du ut på veien i sommer – og trives best med kart av typen
papir - kan vi anbefale Norgeskartene fra MA - Rusfri Trafikk.
Dette er utbrettskart som gir god oversikt. Leveres i plastetui,
og koster 50 kroner pr kart + frakt.
En annen klassiker er aktivitetsheftet vårt med spennende aktiviteter for hele familien. God underholdning både underveis og
når du er fremme ved reisemålet. Pris kr 448,- fritt tilsendt.
Du kan bestille kart og/eller hefte i en epost til
ma@marusfritrafikk.no eller ringe oss på tlf. 22 47 42 00.

10 tips for en hyggeligere og tryggere biltur
1) Hold fartsgrensen – og avstanden
Ligger du over fartsgrensen øker du risikoen betraktelig for at
det kan skje en ulykke, og for at ulykken blir mer alvorlig. Øker
du hastigheten fra 80 km/t til 100 km/t på tørr vei med friksjon
øker bremselengden med hele 25 meter.
2) Bruk beltet riktig
Sjekk at alle i bilen er riktig sikret med bilbelter. Barn under 135
cm skal sitte i godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt og
høyde. Barn bør sitte bakovervendt til de er minst fire år. Større
barn bør sitte i en beltestol, som bidrar til riktig belteføring.
Sjekk at de større barna ikke sitter med beltet under armen, eller
har hoftebeltet liggende over magen. Sørg også for å sikre dyr i
bilen.
3) Pakk smart
Mange biler er tungt lastet med bagasje og en fullpakket bil får
endret kjøreegenskapene. Pakk de tyngste tingene nederst, og
langt fremme i bagasjerommet. Inne i bilen skal det kun være
myke gjenstander. Takbokser egner seg kun til lette ting, maksimalt 50 til 75 kg.
4) Unngå løse gjenstander
Løse gjenstander kan bli et dødelig våpen ved en bråstopp. Et
videokamera som veier to kilo vil ved bråstopp i 70 km/t ha en
vekt tilsvarende 110 kilo.
5) Husk varseltrekant og refleksvest
Ha varseltrekant og refleksvest lett tilgjengelig, gjerne bak seteryggen. Da vil du lett finne dem, også hvis du blir påkjørt bakfra
slik at bagasjelokket er vanskelig å åpne.
6) Ta hensyn til de minste
For bilsyke barn hjelper det med reisesyketabletter på lengre bilmatgirkasse. Se i instruksjonsboka for
beskrivelse av prosedyre.
Sommervarm bil kan bli 70 grader
Hvor lenge er det siden forrige service?
Dieselfilter, tennplugger og luftfilter
må byttes med jevne mellomrom. Det
samme gjelder registerreimen (om bilen
din har det). Ryker denne under turen,
kan et kostbart motorhavari bli konsekvensen. Det er derfor spesielt viktig å
sjekke denne. Fyll også opp med spylervæske og sjekk frostvæskenivået. Har
frostvæsken blitt grå eller brun-aktig, er
det på tide å bytte den.

turer. Aggressiv kjørestil med mye akselerasjon og nedbremsing
gjør passasjerene lettere kvalme.
7) Drikk regelmessig
Ikke spis for mye søtt rett før bilturen og husk å få i dere nok
væske, helst vann. For lite væske kan gi trøtte bilførere. Spis
lette måltider underveis som ikke gjør deg trøtt.
8) Sjekk dekkene og lufttrykket
For mye eller lite luft i dekkene gir redusert gripeevne og sikkerhet. Hvor mye luft det skal være i dekkene finner du som regel i
tanklokket til bilen eller i instruksjonsboka.  
9) Reduser mobilbruk
Det er kun lov til å bruke mobilen håndfritt når du kjører bil, all
annet bruk er forbudt. Nyere undersøkelser bekrefter at også
selve samtalen trekker konsentrasjonen bort fra kjøringen. Begrens derfor samtalene, unngå å bruke telefonen når kjøreforholdene er vanskelige eller trafikken er uoversiktlig.
10) Campingvogner
Bilens tilhengerfeste og tilhengerens kulehanske er avgjørende
for at du ikke mister hengeren, så sørg for at de alltid er i god
stand. Sjekk at alle lysene virker og at speilene er stilt riktig inn.
Alle løse ting skal sikres og skapluker og dører lukkes forsvarlig. Ta hensyn til andre trafikanter og slipp dem forbi for å
unngå kødannelse.
KILDE: Trygg Trafikk

Innvendig bør du sjekke at bilens
klimaanlegg fungerer tilfredsstillende.
En sommervarm bil kan bli veldig varm.
Opp mot 70 grader er ikke uvanlig for
en bil som har stått i sola. Nytt friskluftfilter, etterfylling av gass og en rens av
selve kjøleanlegget bør gjøres om bilen
er noen år gammel, eller det er lenge
siden dette ble gjort forrige gang.
Bilens startbatteri har enklere dager nå
på sommerstid, men en kontroll av både
batteri og om dynamoen lader som den
skal, kan likevel være på sin plass. Det
er veldig fort gjort og kan spare deg for
mange ergrelser.

Ta også en titt på reservehjulet, hvordan er det med luftrykket her? Hvis du
punkterer på tur, har du ikke mye hjelp i
et flatt reservehjul!
Til slutt anbefaler vi en skikkelig utvendig og innvendig vask av bilen. Ikke
glem å pusse vinduene og å legge inn
solbrillene. Det er alltid hyggelig å reise
på tur med en nyvasket bil.
Vi ønsker god biltur og god ferie!
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Politikerne på kraftig kollisjonskurs med velgerne:

7 av 10 vil ha strengere promillegr

Stortingsflertallet vil la båtførerne fortsette å kjøre i fylla, men er på kraftig
kollisjonskurs med velgerne. Hele 71 prosent ønsker samme lave promillegrense til
sjøs som på veien, viser en fersk meningsmåling.
Av Jøran Ledal

I en rykende fersk undersøkelse som
Kantar har utført for MA – Rusfri Trafikk
svarer 71 prosent av de 1135 spurte at
promillegrensen for fritidsbåtførere bør
være den samme som på veien, altså
0,2. I dag kan som kjent førere av fritidsbåter på inntil 15 meter frese rundt på
sjøen med 0,8 i promille – uten å risikere
å bli straffet for det. En så høy promille
innebærer i praksis at en voksen mann
på 85 kilo kan føre raske, tunge båter
etter å ha drukket tre halvlitere med øl.
– Ikke overrasket
– Resultatet fra målingen er ikke overraskende, sier generalsekretær Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Tra-
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fikk, og viser til at tallet stemmer godt
overens med resultatene i en tilsvarende
undersøkelse som ble gjennomført i
2017.
– Ser vi i tillegg på kommentarer og
henvendelser vi får fra publikum, både
når vi står på stand rundt om i landet
og i sosiale medier, tyder det på bred
tilslutning til at det bør være samme
promillegrense på sjøen som på veien.
Her er politikerne på kollisjonskurs med
et stort flertall i befolkningen, sier hun.
Nedstemt i Stortinget
På Stortinget foreslo Ap og SV i april å
senke grensen til 0,2, men forslaget fikk
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kun støtte fra de to småpartiene Rødt
og MDG. Mens Arbeiderpartiets Åsunn
Lyngedal argumenterte for at en lavere
promillegrense til sjøs handler om sikkerhet for liv og helse, var både Frp og
Senterpartiet mest opptatt av «retten»
til å kombinere båtliv med alkolhol.
– Det er en del av båtlivet å kunne nyte
et glass vin eller pils i sommersola, sa
Frps Tor André Johansen.
– At det skal være samme promillegrense for den som tusser avgårde i noen få
knop som for biler som møtes med en
fart på 180 kilometer i timen, med en
meters klaring, er uforståelig, sa Senterpartiets Geir Pollestad.

rense til sjøs

IKKE OVERRASKET: Generalsekretær
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.
Nevnte ikke raske fritidsbåter
Ingen av de to nevnte at dagens promillegrense tillater fyllekjøring med tunge,
raske fritidsbåter med et kraftig skadepotensial. De sa heller ikke noe om at
et stort flertall i befolkningen ønsker en
lavere promillegrense til sjøs.
To sentrale poeng kommer tydelig frem i
undersøkelsen fra Kantar: For det første
tror svært mange – hele 20 prosent – at
promillegrensen allerede er den samme
som for bilførere. For det andre mener
altså et overveldende flertall, selv blant
velgerne til Frp, Høyre og Venstre, at
grensen bør være den samme som langs
landeveien.
– Underkommunisert
– Det kan virke som aspekter ved promille og båtliv er underkommunisert,
mener Kristoffersen. «Alle» vet at det er
påbudt med redningsvest, men med en
promille rundt 0,8 er det fort gjort å gi
blaffen i den, og havner du i vannet og
er beruset, halveres overlevelsestiden,
sier Kristoffersen, som også er oppgitt
over at hele 23 prosent av båteierne
i undersøkelsen sier de tillater seg å
drikke noe alkohol under føring av båt.
- Det er forstemmende. Sjøen skal være
en trygg arena for hygge og gode
opplevelser, da må også de som kjører
båten være edru, avslutter Kristoffersen.
I fjor registrerte Sjøfartsdirektoratet
28 omkomne fra fritidsfartøy i norsk
farvann. Ti av de omkomne var alkohol-/
ruspåvirket. Seks personer har ukjent
status. 18 personer brukte ikke flytevest.

Menn mest negative til
overvåkning av kjøreatferd

En ny undersøkelse viser at menn i større grad enn kvinner
er negative til at bilkjøringen deres overvåkes, mot billigere
forsikring.
Norstat har på vegne av Codan Forsikring spurt et representativt utvalg av
nordmenn om de mener det er greit at
kjøreadferden deres overvåkes dersom det gir dem billigere forsikring. 46
prosent av kvinnene og 43 prosent av
mennene er positive til ideen.
Den andre enden av skalaen viser at
mens 31 prosent av kvinnene er negative, er hele 42 prosent av mennene
negative til overvåking av kjøreatferden
deres.
Målet med en eventuell overvåking
av kjøreatferd vil være at å det skal få
bilførere til å ta mindre risiko i trafikken,
og dermed forebygge ulykker. Historisk
sett er menn involvert i flere ulykker enn
kvinner.
– Vi vet at menn er innblandet i flere
ulykker enn kvinner, blant annet som

følge av at mange menn tar større risiko
i trafikken enn kvinner, sier Andrea
Lervik Lystad, skadesjef motor i Codan
Forsikring.
I 2018 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå rapportert om 602 trafikkulykker der
personer ble hardt skadet. Årsaken til
ulykkene varierer. I ulykker der bilføreren
har vært grovt uaktsom, kan deler eller
hele forsikringserstatningen falle bort.
– Teknologi som overvåker kjøreatferd
kan bidra til å forebygge skader. Færre
trafikkulykker og skader kan videre
bidra til billigere forsikring, ved at det
blir færre forsikringsutbetalinger etter
ulykker. Men viktigst av alt er at det kan
bidra til å redde liv, sier Andrea Lervik
Lystad.
NTBinfo

SØK PROSJEKTMIDLER
Stiftelsen Ansvar för Fremtiden åpner no for ny søknadsperiode
1. juni til 31. august 2020.
Organisasjoner eller foreninger kan søke prosjektmiddel for å
fremme en rusfri livsstil, gjerne med barn og unge som målgruppe.
Les mer om søknader og
stiftelsen på våre
hjemmesider:

www.ansvarforframtiden.se
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år med økt trafikksikkerhet
Del 3: Fart og fartskontroller

Fart og fartskontroller elsket og
hatet
Den såkalte stoppeklokkemetoden var i en årrekke politiets viktigste verktøy i jakten på råkjørerne. UP-sjef Leif
N. Olsen mener dagens politikere bør utvide bruken av
gjennomsnittsmålinger og kameraer.

Av Jøran Ledal

– Selv om mange trafikksikkerhetstiltak har godt
dokumenterte effekter i form av færre skadde og drepte i
trafikken, tar det ofte lang tid å få dem gjennomført. Eller
som en kjent byråkrat en gang sa: Fra dokumentert effekt til
gjennomføring, tar det minst 10 år – ofte lenger.
Jurist og tidligere UP-sjef Leif N. Olsen
mener tålmodighet er en nødvendighet
i trafikksikkerhetsarbeidet, selv om det
mange ganger kan føles frustrerende og
unødvendig. Innføringen av prikkbelastning er et typisk eksempel på dette:

komiteen på Stortinget gikk med på en
prøveordning, minnes Olsen, som ledet
en interdepartemental arbeidsgruppe
som utredet ordningen og som ga sin
innstilling i to deler i slutten av 1986 og
begynnelsen av 1987.

Det trengtes åpenbart mer modningstid, men med noen kosmetiske endringer ble «prikkforskrift» innført «på nytt»
ved forskrift i 2003, og denne gangen
iverksatt. Uten særlig motstand, men
med mange års forsinkelse.

– En slik ordning ble drøftet allerede i
en stortingsmelding i 1980-81, men den
ble da ikke anbefalt innført. Fem år senere, i 1986, kom spørsmålet opp igjen
i Stortingsmelding om trafikksikkerhet
og trafikkopplæring. Denne gangen ville
både Samferdsels- og Justisdepartementet ha ordningen, og samferdsels-

Forskrift om prikkbelastning ble vedtatt
ved kongelig resolusjon i oktober 1989
av en Arbeiderpartiregjering, men etter
betydelig motstand, blant annet fra
NAF, sørget den påfølgende borgerlige
regjeringen for å oppheve forskriften
i september 1990, før den var trådt i
kraft. En helt uvanlig snuoperasjon.

Fartsgrenser
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I Norge var man tidlig ute med konkrete
fartsgrenser. Motorvognloven av 1912
regulerte de generelle fartsgrensene til
15 km/t i tettbygde strøk og 35 km/t
utenfor. Grensene ble hevet til henholdsvis 25 og 35 i 1926, 35 og 45 i
1935, 40 og 70 i 1955 og siste endring i

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

Gjennom en artikkelserie på fem deler ser Motorføreren nærmere på utviklingen og de ulike tiltakene som
har bidratt til å redusere antall drepte og hardt skadde. Serien produseres i tett samarbeid med jurist og
tidligere UP-sjef Leif N. Olsen, som i denne utgaven
tar for seg fartsgrenser og jakten på råkjørerne.
God lesing - og kjør trygt!

1970: 560 døde

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

1965 fra 50 og 80 km/t.
I trafikkreglene er det også fastsatt
avvikende grenser for spesielle situasjoner. I 1926 måtte det for eksempel ikke
kjøres fortere enn 7 km/t i tett tåke, og
på enkelte steder måtte det ikke kjøres
fortere enn en hest i alminnelig trav, det
vi si 12 km/t. I andre tilfeller skulle man
ikke kjøre fortere enn en voksen mann
beveger seg i alminnelig gange, anslagsvis 5 km i timen.
Fart og fartsgrenser har alltid engasjert
folk, og meningene har vært mange.
Imidlertid er det nå hevet over enhver
fornuftig tvil at fartsnivået har stor
betydning for trafikksikkerheten. Et utall
av rapporter, både internasjonale og
nordiske, har utvetydig slått fast at fart
påvirker ulykkestallene. En undersøkelse
av alle dødsulykker i Norge i perioden
2005 til 2011, viste at for høy hastighet
etter forholdene var en medvirkende
årsak i 47% av ulykkene.
– Under oljekrisen i 1973-74, da mange
land reduserte fartsgrensene, stupte
ulykkestallene. Hensikten var å spare
drivstoff, men sikkerhets- og helsegevinsten var formidabel. Og nå ble sammenhengen mellom fart og ulykker akseptert, og ikke som tidligere, benektet
eller neglisjert, forklarer Olsen.
I trafikksikkerhetsmeldingen i 1962 var
fart utelatt som tema, men i forhandlin-

gene i Stortinget ble farten tatt
opp av representanten Jakob Pettersen (Ap). Han mente at det viktigste
var å sørge for fartsgrenser som ville bli
overholdt, og trakk frem Sverige som et
eksempel å lære av. Svenskene hadde
på den tiden fri fart utenfor tettsteder
og fartsgrenser like før og i tettsteder.
Dagens lov fra 1965
Dagens vegtrafikklov ble innført i 1965.
Heller ikke i forbindelse med behandlingen av denne ble farten særlig mye
diskutert, selv om fartsgrensene faktisk
ble økt til 50 og 80 km/t, med mulighet
for reguleringer opp eller ned.
Vegdirektoratet hadde foreslått 50 og
90 km/t, som også andre støttet. Det
var riktignok delte meninger om denne
hevingen, og meningsmålinger viste at
folk syntes 40 og 70 burde beholdes.
– Med tanke på datidens bil- og veistandard, vil vi vel i dag si at fartsgrensene
var altfor høye i et sikkerhetsperspektiv
og dermed også en medvirkende årsak
til de voldsomme ulykkestallene fram
mot 1970, mener pensjonisten, som i
samarbeid med MA - Rusfri Trafikk har

2019: 110 døde

sett nærmere på trafikksikkerhetshistorien fra 1970 og frem til i dag.
Underlig nok omfattet heller ikke Stortingsmeldingen om trafikksikkerhet i
1971 fart i særlig grad, men emnet ble
tatt opp av Peter Kjeldseth Moe i Stortingsdebatten. Ap-politikeren mente at
det ikke var noen tvil om at fart dreper,
og han gikk inn for mer differensiering
av grensene. De generelle grensene ville
han likevel beholde.
På et nordisk møte tidlig på 1970-tallet
luftet daværende samferdselsminister
Annemarie Lorentzen (Ap) muligheten
for montering av fartsskrivere i biler, for
å få bukt med «råkjøringen». Forslaget
ble møtt med et ramaskrik og lagt dødt
nesten umiddelbart.
Først i Stortingsmelding nr. 72 i 197778 ble det endelig en bredere og reell
behandling av fart og fartsgrenser.
– Etterlevelse av fartsreglene var noe
mange ønsket å gjøre noe med, og det
ble pekt på tiltak som fysiske hindre,
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 0
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år med økt trafikksikkerhet

I 1988 tok myndighetene i bruk automatisk trafikkontroll (ATK),
og antallet fotobokser økte raskt i tiden frem til 2006.
FAKSIMILE: TROMS FOLKEBLAD, 2003
kontroll, informasjon og lignende. Selv
om en pekte på behovet for fysiske
tiltak i boligområder, var man mest
opptatt av overholdelse av fartsgrensene, ikke av selve grensene. Dårlig
etterlevelse ble brukt som argument for
ikke å redusere fartsgrensene, selv om
Norge kanskje hadde den beste etterlevelse i Europa, forklarer Olsen, som har
inntrykk av at den samme stortingsmeldingen nedvurderte fart som årsak til
ulykker.
Meldingen drøftet særlig bruk av
skiltede fartsgrenser som 30 km/t i
boligområder, nattfartsgrense og vinterfartsgrenser, men ville ikke endre de
generelle grensene på 50 og 80 km/t,
og tok avstand fra en generell grense på
30 km/t i boligområder. Både Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet
anbefalte at 30 kunne brukes i kombinasjon med humper, samt at høyeste
skiltede grenser på motorveg maksimalt
skulle være 100 km/t.
MA ville ikke ha 100 km/t
MA så ikke hensikten med 100 km/t
fartsgrense, som bare ville omfatte en
ubetydelig del av vegnettet, og gikk
imot. Stortingsdebatten om meldingen
var stort sett til støtte for innholdet i
meldingen. Hanna Kvanmo (SV) hadde
imidlertid et annet syn, men kom i mindretall.
– Hun argumenterte godt fra et trafikksikkerhetshensyn, for fartsgrense 70
utenfor tettsteder og 30 i tettsteder.

12

MOTORFØR E R E N | 3 | 2020

Fart var i mange år et emne som politikerne ikke brukte mye
tid på. Først i 1977-78 ble fart og fartsgrenser omtalt grundig
i en stortingsmelding. FAKSIMILE: MOSS AVIS

Det kan også nevnes at meldingen tok
opp muligheten for automatisk fartskontroll, men konstaterte at det var en
mulighet på lang sikt. De første forsøkene med automatisk trafikkontroll var
allerede i gang, dog rettet mot rødlyskjøring, forteller Olsen.
– Etter min og flere andres mening ble
lite satt ut i livet etter stortingsmeldingen. I en kommentar i bladet Motor
i 1983 etterlyste jeg handling når det
gjaldt differensiering av farten med
skilting. Jeg tok til orde for 30 som
fartsgrense i boligområder, 50 i tettbygd strøk uten randbebyggelse og 70
utenfor tettbygd område. I tillegg 90 på
motorveg, eventuelt 100 på motorveg
klasse A. Først på 90-tallet ble det fart
i bruken av 70 km/t på landeveg og
i noen grad nedskilting til 40 og 30 i
tettbygd – og boligområder.
Norsk vegplan 2002-2011 fulgte opp
denne utviklingen, og i 2001 ble det innført 100 km/t på deler av morvegnettet.
I 2014 kom de første strekningene med
110 km/t som grense, og i 2020 har det
vært en politisk interesse for ytterlige
heving til 120 km/t og et forslag har
vært til høring.
Ifølge den tidligere UP-sjefen er det ikke
bare straffenivået som har betydning for
hvordan førere etterlever fartsreglene.
Han viser til at det i Norge har vært
relativt strenge reaksjoner ved overtredelse av fartsgrensene, med høye bøter,
fengsel og inndragning av førerkort.

– Minst like viktig for å få førere til å
overholde fartsreglene, er muligheten
for å bli oppdaget – eller «bli tatt» som
det heter på godt norsk. Derfor er effektive fartskontroller et viktig virkemiddel i
arbeidet med trafikksikkerhet.
Gammel metode
En gammel metode som lenge er blitt
brukt av politiet, er såkalte stoppeklokkemålinger. I praksis måles tiden kjøretøyet bruker på forhånd oppmålt strekning. Tidligere ble det benyttet mye
speedometerkontroller; politiet avleste
farten på eget speedometer samtidig
som de holdt en konstant avstand til
kjøretøyet som ble målt. Ifølge Olsen en
lite sikker metode som på 1970-tallet
ble kombinert med foto (trafipax), slik at
målingen kunne etterprøves.
Den mest berømte kontrollmetoden, eller kanskje mest beryktede, er utvilsomt
radaren som ble tatt i bruk rundt 1960.
Bruken av radarkontroller skjøt fart først
etter 1970 med økt politipersonell og
ikke minst mer effektiv radarkontrollteknologi. Mot slutten av 1970-tallet og
utover på 80-tallet, ble det ved hjelp
av ny teknologi også installert måleapparater for mobil gjennomsnittsmåling
i mange av politiets kjøretøy. Da kunne
patruljebilene måle gjennomsnittsfarten
på kjøretøy over en strekning uten at
den var oppmålt på forhånd. Egentlig
en videreutvikling av stoppeklokkemetoden, men som kunne gjennomføres over
alt under kjøring – eller stillestående.

– Etter min mening er gjennomsnittsmåling bedre enn måling av «øyeblikkshastighet» som med radar. Gjennomsnittsfarten over flere kilometer sier mer
om førerens kjøremønster og holdning
til fart, enn om føreren et øyeblikk er
over grensen. Radarmålinger er likevel
et nødvendig hjelpemiddel for effektiv
kontroll i en del situasjoner, understreker
Olsen, og nevner videre lasermålerne
som ble et alminnelig hjelpemiddel på
90-tallet, og langt på vei på erstattet
radarne.
Automatisk fartskontroll
Det store spranget i effektiviseringen
av fartskontrollene kom med innføringen av automatisk kontroll (ATK),
eller fotobokser som de gjerne kalles.
Teknologien var allerede i bruk i enkelte
land i Europa da vi fikk debatten i Norge
mot slutten av 70-tallet. Innvendingene
og motstanden mot tiltaket var ikke så
massiv som «bilbeltesaken», til tross for
at automatisk kontroll totalt brøt med
tradisjonell kontroll hvor føreren møtte
politiet «ansikt til ansikt».
Undersøkelser viste at automatisk trafikkontroll alt fra 1976 hadde god støtte i
befolkningen, men den politiske prosessen skulle likevel vise seg å ta lang tid.

Fartskontroller resulterer ofte i oppslag og artikler i lokalmediene. Her er det Byavisa
Drammen som omtaler en fartskontroll i 2010. FAKSIMILE: BYAVISA DRAMMEN

– I min faste spalte i bladet Motor
beskrev jeg og støttet automatisk trafikkontroll, men NAF og Motor var ikke
enige. Det kom likevel ikke like mange
negative leserreaksjoner som det gjorde
i bilbelte- og alkotestsakene. Denne
gang virket det som det var bred støtte
i befolkningen og blant politikerne, men
mer motstand hos innflytelsesrike byråkrater, sier Olsen.

brukes generelt, men i områder med
for høy fart og ulykkesrisiko og kontrollstedene skulle merkes med skilt. Det
innebar i realiteten noe så uvanlig at
det fra Stortinget ble gitt anvisninger
og begrensninger i gjennomføring av
lovhåndhevelse.

I Stortingsmeldingen om ATK
(nr.51/1982-83) ble det imidlertid minnet
om at Stortinget allerede i 1976 hadde
presset på for å innføre automatisk
kontroll som ledd i trafikksikkerhetsarbeidet, men at lite hadde skjedd. Det
var fortsatt en viss skepsis blant Høyres
representanter, men Samferdselskomiteen samlet seg om å innføre automatisk
kontroll med foto tatt bakfra. Det ble nå
gjennomført et prøveprosjekt med reell
kontroll.
Den viktigste innvendingen var personvernet, og diskusjonen dreide seg
blant annet om frykten for pikante bilder
og håndteringen av fotoene som nå
skulle tas forfra. Børre Rognlien (H) sa
i stortingsdebatten at ATK ikke skulle

Automatisk trafikkontroll (ATK)
Fra 1988 ble automatisk trafikkontroll
(ATK) gjennomført, og antallet økte
raskt utover til 2006, for så å holde seg
på omtrent samme nivå. Et skritt videre
ble tatt i 2009, når såkalt streknings-ATK
ble innført. Det innebar at en ved hjelp
av to fotobokser målte tiden kjøretøyet
brukte på en gitt strekning og dermed
beregnet gjennomsnittsfarten.
– Av en eller annen grunn ble dette
et hetere tema enn tradisjonell punktATK. Gjennomsnittsmåling er tross alt
en langt mer rettferdig og sympatisk
metode, som sier mer om førerens
generelle holdning til fartsgrensen enn
et øyeblikks uoppmerksomhet. Dessuten gir streknings-ATK en mulighet til å
påvirke farten og ulykkesrisikoen over
en lengre strekning. Metoden gir også
gode resultater i form av ulykkesreduk-

sjon. Beregninger foretatt av Transportøkonomisk institutt viste en reduksjon i
antall døde og hardt skadde på 49-54%
på veger med streknings-ATK, forklarer
Olsen, og konstaterer at motstanden
fremdeles er stor.
De siste årene er spesielt bruk av streknings-ATK kommet under press, særlig
fra Fremskrittspartiets side.
– Regjeringsplattformen fra 2018 legger
til rette for redusert bruk av metoden,
til tross for den virkelig gode effekten
på ulykker. Heldigvis ser det ut til at den
nye samferdselsministeren har tatt ut
en annen kurs enn Frp, fastslår Olsen,
som mener at ATK, og særlig strekningsATK, er et billig og særdeles effektivt
trafikksikkerhetstiltak som både bør
brukes mer og styres av fagmyndigheter
i stedet for politikere.
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Fra fokus på konstruksjon til sikkerhetsutstyr
Volvo-ingeniøren Nils Bohlin fant opp trepunkts sikkerhetsbelte.
Det blir fortsatt regnet som den viktigste oppfinnelsen for å redde
liv i trafikken.

De siste årene er bilene blitt utstyrt med radarer, sensorer og kameraer som holder øye med området rundt dem. Dette er svært
viktig for å kunne avverge farlige situasjoner.

Av Knut Skogstad

I begynnelsen handlet mye om selve konstruksjonen. Så kom det svært mye viktig utstyr.
Antall dødsulykker på norske veier
har hatt en stabil og fallende tendens
i mange år. Årsakene er mange: Blant
annet holdningsskapende arbeid, nye
trafikksikkerhetstiltak og veier med høyere og bedre standard.
Et annet viktig moment er at bilene er
blitt sikrere. Her er det to faktorer som
spiller inn: Hvordan bilene er konstruert
og bygget, dessuten hva slags sikkerhetsutstyr de kommer med. Særlig på
det sistnevnte har det vært en rivende
utvikling.
Årtusen-skiftet blir gjerne regnet som
et vannskille for kollisjonssikkerheten
i biler. Fram til da varierte sikkerheten
mye mellom de ulike bilmerkene. Noen
hadde høyt fokus på sikkerhet, hos
andre var det lavere prioritert.
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Det europeiske krasjtestinstituttet Euro
NCAP ble grunnlagt i 1997 og fikk raskt
stor betydning. De satte opp et omfattende testsystem med flere kategorier,
som alle nye biler ble kjørt gjennom. Her
gikk det ikke lang tid før ulikhetene ble
avdekket – og det fort ble lagt press på
produsentene som gjorde det dårlig.
I dag brukes testene til Euro NCAP som
et utgangspunkt for mange bilprodusenter, underveis i utviklingen av nye biler.
Målet er toppscore – og fem stjerner.
Noe annet kan være en veldig dårlig
start for en ny modell.
Volvo har vært pionérer
Euro NCAP måler den passive sikkerheten, altså hvordan selve konstruksjonene
i bilene blir påvirket i en kollisjon. I
tillegg har de hatt stadig større fokus på
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sikkerhetsutstyret.
Volvo er en av dem som alltid har vært
langt fremme på sikkerhet i bil. De har
gått foran, og i praksis presset mange av
konkurrentene til å følge etter. Volvo var
også først ute med det som blir regnet
som det viktigste sikkerhetsutstyret i
biler: Nemlig sikkerhetsbeltet.
I 1959 oppfant Volvo-ingeniøren Nils
Bohlin trepunkts-sikkerhetsbeltet. Volvo
sa fra seg patentrettighetene på dette,
slik at alle bilprodusenter kunne bruke
det.
– Sikkerhetsbelte og sterke karosseristrukturer er noe Volvo har satset på
lenge og er såkalt passive sikkerhetsteknologier. Det vil si at de beskytter deg
dersom du kolliderer. De siste 20 årene
har Volvo fokusert mer og mer på aktiv

Ikke kjøp ny bil uten nødbrems
Trepunkts sikkerhetsbelter, ABS-bremser, kollisjonsputer og
antiskrenssystemer. Dette blir regnet som fire av de aller
viktigste hjelpemidlene for å unngå ulykker, eller begrense
skadene når de skjer.

Sist ut på denne fronten er de ulike systemene for nødbrems.
Radarer, sensorer og kameraer overvåker området foran
bilen. Hvis systemene mener det kan være fare for kollisjon,

Euro NCAP har hatt mye å si for økt fokus på kollisjonssikkerhet i biler. De startet i 1997 og har for lengst blitt fasiten på
området. Her tester de elbil-bestselgeren Audi e-tron som
for øvrig endte med toppscore og fem stjerner. Foto: Euro
NCAP.

blir føreren varslet gjennom lys- og lydsignal. Hvis vedkommende ikke reagerer på dette, griper bilen inn og aktiverer
bremsene. I enkelte systemer svinger også bilen selv unna
hindringer foran seg. Flere har tatt til orde for at dette bør
bli obligatorisk i alle nye biler og fraråder å kjøpe ny bil uten
dette utstyret.

Volvos Erik Trosby mener at biler som kan kommunisere
med hverandre og omgivelsene blir noe av det viktigste for
ytterligere å styrke sikkerhetsnivået i årene som kommer.

– Sikkerhet stadig viktigere i
konkurransen om bilkundene
sikkerhetsteknologi som betyr at bilene i
større grad gjør aktive grep for å unngå
at man skal kollidere i det hele tatt, sier
Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.
Også her har Volvo vært pionérer på
flere områder. Bilprodusenten har lagt
ned store ressurser i å utvikle nye løsninger. Svært mange av konkurrentene har
kommet etter. Ofte er det nye utstyret
først blitt lansert i de dyrere bilene, så
er det blitt rullet ut over hele modellutvalget.
Omfattende norsk studie
Dette sier Trosby om utviklingen videre:
– Innen aktive sikkerhetsoppfinnelser
er det mye spennende å velge mellom,
mye av teknologien tar utgangspunkt
i at bilen «ser» og tolker omgivelsene,
enten du kjører i høy hastighet, rygger
på en parkeringsplass eller kjører på

glatte veier. Radarer, sensorer og kameraer skal gjøre det mulig for bilen å lese
trafikkbildet og for eksempel stoppe av
seg selv dersom den ser at det kommer
en fotgjenger, syklist eller et stort dyr i
veien.
– De senere årene har Volvo satset mye
på V2X-teknologi, som er oppkoblet
teknologi som gjør at bilen kan kommunisere med hva som helst, en annen
bil, et trafikklys eller en organisasjon
som Statens Vegvesen, gjennom en sky.
Denne teknologien gjør det for eksempel mulig for en Volvo å varsle en annen
Volvo om at veien er glatt i et geografisk
område eller at den har slått på nødblinken. Kombinasjonen av at bilene
kan «se» og tolke mer av omgivelsene
de befinner seg i, og at bilene kan dele
informasjon, tror vi vil gi et stort løft i
trafikksikkerheten fremover, sier Erik
Trosby.

Her hjemme har Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjort en omfattende studie,
sammen med Statens vegvesen. I rapporten «Bilalder og risiko» kommer det
blant annet frem at det er 70 prosent
mindre risiko for å bli drept eller hardt
skadd i nye biler, kontra gamle. Det viser
en sammenligning med ulykker i 201416 sammenlignet med ulykker mellom
1980 og 1990.
Hadde alle kjørt nye biler i dag, ville vi
hatt 30 prosent færre drepte og hardt
skadde i trafikken. I rapporten fra TØI
heter det blant annet at antall drepte og
hardt skadde personbilførere i gjennomsnitt er 4,2 prosent lavere i en helt ny
bil, kontra biler fra året før. Her skjer det
altså en klar utvikling, fra år til år.
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Nå vil nesten alle kjøpe b

Av Knut Skogstad

Det er ikke så veldig lenge siden det ble sett på som snobbete og nesten litt eksotisk. I fjor ble over 95 prosent av alle nye biler solgt med automatgir. Hva var
det egentlig som skjedde?
Går vi noen tiår tilbake i tid, var automatgir forbeholdt enten amerikanske
biler (gjerne i kombinasjon med en bensinslukende V8-motor) eller dyre luksusbiler fra europeiske merker. Bortsett fra
disse, var det ganske sjelden man kom
over en personbil med automatgir.

En titt på detaljene rundt nybilsalget i
Norge i 2019, avslører at dette er fullstendig snudd på hodet. Da hadde nemlig 95,3 prosent av alle nye personbiler
solgt her til lands automatgir. Det viser
tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken
(OFV). Bare drøyt 4 prosent valgte altså
en bil med manuell girkasse. Da snakker
vi nisje!
OFVs tall viser at nærmere halvparten
av landets 2,7 millioner personbiler nå
har automatgir. Den andelen kommer
til å øke kraftig de kommende årene.
For det er veldig lite som tyder på at
de manuelle girkassene vil kunne få noe
comeback. Snarere tvert imot.
– Utviklingstrenden gir grunn til å tro
at om noen år vil så godt som alle nye
personbiler ha automatgir. Dette henger
også sammen med målet om at alle
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nye biler som selges i Norge i 2025 skal
være nullutslippsbiler, så dette vil i hovedsak være elbiler. En annen grunn til
at salget av biler med automatgir øker,
er at de moderne automatgirkassene
har flere gir enn før, og dermed skifter
gir både smidigere og riktigere, noe
som også gjør selve kjøreopplevelsen
bedre, forteller kommunikasjonssjef Mikkel Friis i OFV.
Elektrisk vannskille
Elbilene er altså en viktig faktor her.
Men utviklingen var godt i gang før de
begynte å gjøre seg gjeldende.
Starten på denne trenden så vi på
90-tallet. Da begynte en del mer folkelige bilmodeller å komme med automatgir. Gjerne med et solid prispåslag og
også med høyere drivstoff-forbruk som
en bieffekt. Men en god del kunder syntes dette var enklere og mer komfortabelt enn å gire selv, og tok seg dermed
råd til det.
Så kom gjennombruddet utover på
2000-tallet. Volkswagen-konsernet var
tidlig ute her. De la store ressurser i
utvikling av ny teknologi, og fikk etter
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hvert stor suksess med det i alle merkene sine.

Da elektrifiseringen av bilparken så startet opp med hybrider, ladbare hybrider
og elbiler, kom vannskillet. Det merker vi
naturligvis ekstra godt her i Norge, hvor
en stor andel av nybilene som selges har
en elektrifisert drivlinje. Alle disse bilene
har en form for automatisk girkasse.
Samtidig som salget har økt, er de
automatiske girkassene også blitt stadig
mer avanserte. De skifter gir raskere
og mykere, de er blitt bedre tilpasset
både motor og drivlinjer – og de sparer
drivstoff.
Standard ved førerprøvene?
Lenge var det mange som mente at
de ved å gire manuelt kunne utnytte
motoren bedre og mer effektivt enn en
automatgirkasse kunne gjøre. Særlig
gjaldt dette motorsterke og mer sporty
biler – og sportsbiler. Men når selv Porsche kuttet ut manuelle girkasser på sine
modeller, sier det sitt om at påstanden
kanskje ikke var helt velbegrunnet…
Etter hvert som bilene har fått stadig

biler med automatgir
mer avansert teknologi, har vi også fått
kjøreprogrammer som påvirker hvordan
automatgirkassen oppfører seg. Typisk
at du velger mellom rolige og harmoniske girskift i «Komfort», mens bilen girer
raskere og mer kontant når du setter
den i «Sport». Det finnes også automatgirkasser som tilpasser seg bileierens
kjørestil.
Vil så de manuelle girkassene dø helt
ut? Mange mener at de vil kunne leve videre i en god del år til, men da i typiske
nisjebiler. Vi snakker da om modeller for
de som er mye mer enn gjennomsnittet
interessert i å kjøre bil og som føler at
manuell girkasse gir mer kjøreglede enn
det en automat gjør. Men noe særlig
volum snakker vi neppe om.
PS: Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) gikk i 2018 inn for automat-

gir som standard ved førerprøvene. ATL
mener blant annet at automatgir gir
bedre sikkerhet i trafikken, fordi føreren
slipper å konsentrere seg om giringen.

FEM AUTOMATGIR-TIPS
1. Bruk kun høyre fot for å betjene
pedalene.
2. Skift aldri mellom P, R, N eller D
uten at bilen står helt i ro.
3. Lås giret i et lavere gir i lange
nedoverbakker for å få "motorbrems". Da unngår du varme
bremser.

Volvo er en av dem som har suksess med
automatgirkasser. De leker seg også
litt med selve hendelen. I noen Volvomodeller kan du få girspak i krystall, fra
Orrefors.

4. Husk at det er egne prosedyrer
for tauing/sleping av biler
med automatgir. Se bilens
instruksjonsbok.
5. Følg fabrikantens vedlikeholdsprogram for automatgirkassen.
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PILOTPROSJEKT: Selvkjørende busser
fra det franske selskapet Navya har vært
testet ut i Oslos gater siden 2019.

EKSPERT: Trafikkforsker Rune Elvik leder LEVITATE-prosjektet, som har
som hovedmål å studere samfunnsmessige virkninger av selvkjørende biler.

Rune Elvik forsker på autonome kjøretøy:

- Tror ikke på selvkjørende
Av Silje Bjørnstad

Ny teknologi gjør at biler blir stadig mer intelligente. Men trafikkforsker Rune
Elvik tror veien er lang før de fleste av oss farter rundt i selvkjørende biler.
Utviklingen i den internasjonale bilindustrien har de siste tiårene bidratt til et
betydelig lavere antall trafikkskadde i
tillegg til reduksjon i klima- og miljøutslipp. Forskningen på området fortsetter
med full styrke, og mange mener den
neste «månelandingen» knytter seg til
utbredelsen av autonome kjøretøy.
Et pågående prosjekt er LEVITATE, der
hovedmålet er å studere samfunnsmessige virkninger av selvkjørende biler.
Rune Elvik, forsker på trafikksikkerhet
ved Transportøkonomisk institutt, leder
LEVITATE-prosjektet som startet i desember i 2018.
– Det er utarbeidet en liste over mulige
virkninger. Videre er det undersøkt i
hvilken grad det i dag er mulig å forutsi
disse virkningene. Alle spådommer er
usikre, men trafikksimuleringer tyder
på at man kan utnytte veikapasiteten bedre. Det er også sannsynlig at
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trafikkulykkene kan reduseres, forklarer
trafikkeksperten. Målet er å få enda
bedre og klarere svar innen prosjektet
avsluttes i november 2021.
Mange fordeler
I LEVITATE-prosjektet tas det hovedsakelig utgangspunkt i selvkjørende biler
på høyeste nivåene for automatisering.
Ifølge Elvik kan slike kjøretøy bidra til
bedre utnyttelse av veikapasitet, færre
ulykker samt mindre drivstofforbruk og
utslipp.
– Hvis delemobilitet slår an, kan
ytterligere en fordel være at bilen
utnyttes mer effektivt. I dag er en bil
ofte parkert 23 av døgnets 24 timer
og mindre enn to sitter i den når den
brukes. Hvis vi delte bilene med andre,
kunne de være i drift flere av døgnets
timer og med flere brukere på hver tur,
påpeker han.
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Likevel vil det også være utfordringer i
et trafikksystem der alle biler er selvkjørende. Mange av virkningene er svært
usikre eller ukjente. For eksempel vil
ikke alle andre trafikanter, som fotgjengere og syklister, være automatiserte.
Dermed vil det forekomme ulykker der
disse trafikantgruppene er innblandet.
– Forskningen på selvkjørende biler
per dags dato dreier seg nesten bare
om selve kjøretøyet. Mer kunnskap og
utvikling må til for å finne ut hvordan
selvkjørende biler kan kommunisere og
samhandle med andre trafikanter, ifølge
Elvik.
Aktuelle utfordringer
Selv med autonome kjøretøy må
man også regne med plutselige og
uforutsette hendelser der teknologien
reagerer i tide. Eksempelvis at en elg
hopper ut rett foran bilen som ikke
stopper tidsnok til å hindre en kollisjon.

KOMPLEKST PROBLEM: Teknologien er allerede kommet svært langt når det gjelder selvkjørende biler. De største utfordringene
er imidlertid knyttet til andre deler av trafikkbildet som ikke er like automatisert.

e biler før i 2050
I tillegg må man sørge for at folk faktisk
ønsker å kjøre automatisert, og aksepterer nye transportmuligheter. Førere
må lære seg å bruke teknologien og
kjøretøyene på riktig måte. Dette vil
innebære at automatiseringen ikke må
være så avansert at den gir føreren en
følelse av falsk trygghet, og at han slutter å være oppmerksom.
Samtidig må systemene være effektive
nok til å unngå trafikkuhell og ulykker,
i det minste minimere konsekvensene
i situasjoner der føreren av eller annen
grunn har vært uoppmerksom. En annen
utfordring som kan oppstå er hacking
av programmene koblet til datasentraler
som styrer selvkjørende biler, og dermed skape ulykker.
– På veiene tidligst 2050
LEVITATE-leder Elvik påpeker også at
hvis det blir billigere å bruke selvkjørende biler enn dagens fremkomstmidler,
kan trafikken ventes å øke. Selv med en
mye lavere ulykkesrisiko enn i dag, vil
økt trafikk føre til flere ulykker enn om
trafikken ikke øker.

Hva er selvkjørende bil?

En selvkjørende bil - også kalt
ubemannet kjøretøy, førerløs bil og
robotbil - er et autonomt kjøretøy
som kan oppfylle de viktigste transportfunksjonene i en tradisjonell bil.
En selvkjørende bil er i stand til å
gjenkjenne sine omgivelser og navigere uten menneskelig påvirkning.

men jeg tror det tar lang tid. Mye teknologi er ennå ikke utviklet eller utprøvd,
så jeg tror neppe at selvkjørende biler
er i utstrakt bruk før 2050 tidligst, sier
Elvik.

Automatiseringen deles inn i følgende nivåer:
0: ingen automatikk, føreren gjør alt
selv

Han mener at norske veier i dag ikke
er tilrettelagt for selvkjørende biler.
Trafikkforskeren ser heller ikke for seg at
selvkjørende biler kan bli så sikre at man
helt kan utelukke kollisjon med hverandre.

1: enkelte operasjoner er automatisert, men føreren styrer og kontrollerer fart
2: flere funksjoner er automatisert,
men fortsatt styrer føreren bilen.
Farten kan være styrt av for eksempel cruisekontroll.

– En stor og tung selvkjørende bil vil ha
lengre stopplengde enn en lett personbil. Fysikkens lover vil fortsatt gjelde og
fremmedrisiko vil fortsatt finnes, poengterer han.
– Her må veimyndighetene innlede en
dialog med bilprodusentene om hvilken
teknologi som kan fungere på norske
veier. Skal vi få noe som fungerer må alle
parter, bilprodusenter, veimyndigheter
og andre, sette seg ned og bli enige om
standarder og krav til funksjonalitet for
selvkjørende biler.

3: bilen er selvkjørende under visse
betingelser. Føreren må være klar til
å overta hvis bilen gir beskjed om
det.
4: bilen er selvkjørende innenfor
et avgrenset system. Det er ingen
fører.
5: bilen er selvkjørende overalt og
til enhver tid. Ingen fører.
KILDE: Rune Elvik

– Jeg tror at selvkjørende biler kommer,
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Av Carsten Lier

Den tidligere UP-sjefen Runar Karlsen er en spydspiss i arbeidet med
trafikksikkerhet. Nå er han blitt toppbyråkrat i Politidirektoratet, og den nye
sjefen mener norsk politi bruker nok ressurser på trafikksikkerhet.
Runar Karlsen rykket nylig opp fra jobben som UP-sjef til den nyopprettede
stillingen som fagdirektør for trafikkområdet i Politidirektoratet (POD). Ifølge
POD er Runar Karlsen den i politi-Norge
som har mest kunnskap innen trafikksikkerhetsområdet.
Hva skal du gjøre i politidirektoratet?
I min nye jobb skal jeg etter beste evne
forvalte Politidirektoratets fagansvar på
trafikkområdet. Det handler blant annet
om å lede, styre og kontrollere politiets
oppgaver og innsats for å bidra til
bedre trafikksikkerhet på veiene. Jeg er
Politidirektoratets kontaktperson i møte
med veimyndighetene, og alle de andre
nasjonale trafikksikkerhetsaktørene. Den
daglige koordineringen i det nasjonale
trafikksikkerhetsarbeidet utøves blant
annet gjennom Kontaktutvalget for
Trafikksikkerhet (KTS) som ledes av
Samferdselsdepartementet, og der
jeg sitter som Politidirektoratets
representant.
Du fortsetter i det europeiske politi-
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nettverket ROADPOL og i det Nordiske samarbeidet SANT. Hva gjør disse
nettverkene?
Hovedformålet er å dele og utveksle
erfaringer for læring, både i forhold
til kunnskap om ulykkesutviklinger og
årsaker til at ulykker skjer, samt i valg av
strategi, metodebruk, bruk av teknologi
og instrumenter og om regelverk.
Hva kan andre europeiske land lære av
norsk politi?
Norge har hatt de tryggeste veiene
i Europa de siste årene, målt i antall
trafikkdrepte per. 1 mill. innbygger.
Mange land ønsker derfor å vite mer om
suksessfaktorene i den norske modellen.
Hva er suksessfaktorene?
Da vil jeg blant annet trekke frem at
trafikksikkerhetsarbeidet er politisk
forankret i en nullvisjon, og at mål og
ambisjoner er forankret i Stortinget
gjennom Nasjonal Transportplan, som
blant annet har en målsetning om 60
prosent nedgang i antallet trafikkdrepte
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i perioden.
En annen faktor som blir trukket frem
er det langsiktige arbeidet og bredden
i aktører som bidrar. Veimyndighetene
leder og koordinerer det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet på en profesjonell
måte med politiet som en av de aller
viktigste aktørene, sammen med andre
offentlige aktører som for eksempel
helse og alle kommunene. Den norske
veitrafikklovgivningen er blant verdens
beste, og trekkes frem som en viktig
faktor i den norske suksessen med å redusere antallet drepte og hardt skadde.
Den norske innsatsen bygger på systematisk kunnskapsinnhenting og analyser
som bidrar sterkt til at vi i Norge klarer å
målrette arbeid og innsats på en effektiv
måte. Det vi også er ekstra dyktige på
i Norge, er koordineringen av arbeidet
og oppfølgingen av de ulike aktørenes
forpliktelser.
Hvor kommer politiet inn i bildet?
Politiet har særlig to viktige oppgaver
og bidrag inn i dette arbeidet.

Navn: Runar Karlsen
Alder: 61
Bosted: Oslo
Siv.status: Gift
Kjører: Tesla mod 3

Fritidsinteresser:

Nyheter, hytte, båt og trening
Aktuell:

Fra UP-sjef til fagdirektør i Politidirektoratet

«Det er altfor mange som tar
sjanser, kjører for fort og kjører
i ruspåvirket tilstand. Disse
førerne fortjener politiets særlige
oppmerksomhet»
Det ene er gjennom politikontroller å
forebygge og avdekke trafikkadferd
som fører til alvorlige ulykker, først og
fremst hastighetslovbrudd og kjøring i
ruspåvirket tilstand. ATK (fotoboksene)
er et viktig supplement til politiets fartskontroller.
Det andre er å oppklare lovbrudd og
avdekke førere som begår risikoatferd
slik at straffen og reaksjonen for øvrig
blir riktig. God straffesaksbehandling og
etterforskning med høy kvalitet er de
viktigste stikkordene. Vi ser at det virker
avskrekkende at vi har et politi som
evner å redusere og oppklare lovbrudd
som fører til høy risiko og alvorlige ulykker.
Brukes det nok ressurser på politiet i
trafikken?
Jeg tenker at politiet totalt sett
bruker tilstrekkelig med ressurser
på trafikksikkerhet, men vi kan
fremdeles forbedre effektiviteten.
Dette henger jeg særlig på to viktige
referanser: For det første har Norge
hatt av en de aller mest positive
ulykkesutviklingene i Europa de siste
årene. Kontrollresultatene er svært
gode og vi innfrir langt på vei målene i
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

det likevel altfor mange som tar sjanser,
kjører for fort og kjører i ruspåvirket
tilstand.

på veg. Det andre er at politiet har
mange viktige samfunnsoppgaver og
utfordringer som også må løses på en
god måte. Ting må sees i sammenheng.

Det er disse førerne som fortjener politiets særlige oppmerksomhet.

Samtidig er jeg klar over at Norge, tross
de tryggeste veiene i Europa, sliter med
å levere på etappemålet om kun 350
drepte og hardt skadde innen 2029.

Hva betyr ny teknologi i bilene for
trafikksikkerheten?
Bedre teknologi med ulike førerstøttesystemer gir mer sikkerhet. Samtidig
kan teknologiske muligheter utfordre
oppmerksomheten og føre til risikoadferd. Ulike smarte integrerte løsninger,
herunder mobiltelefon og skjermer med
mange muligheter kan være eksempler
på det.

Hva er det viktigste å gjøre for å øke
trafikksikkerheten i årene som kommer?
Jeg tror ikke vi skal gjøre så mye annerledes enn det vi gjør i dag, men heller
fortsette det gode arbeidet som så
langt har gitt oss svært god uttelling og
Europas tryggeste veier.
Trafikksikkerhetsarbeidet har et langsiktig perspektiv, og vi må derfor holde fast
på de tiltakene og forpliktelsene som
hver enkelt aktør har. Politiet må fortsette å levere på kontrollresultat og på
straffesaksarbeidet, og samtidig må de
andre aktørene levere på sine oppgaver.
Gjør alle jobben sin, er jeg sikker på at vi
fortsatt vil se en positiv ulykkesutvikling.

Dersom vegmyndighetene sørger for
stadig mer trafikksikre veier, bilprodusentene legger mer sikkerhet inn i
kjøretøyene og kontrolletatene fortsetter sitt gode arbeid på veiene, kan vi se
lyst på fremtiden. Det forutsetter at vi
som førere gjør gode valg ute i trafikken
hver eneste dag, tar hensyn til andre og
velger bort atferd som medfører risiko
for egen del eller for andre.

Hvordan opplever du at nordmenn
oppfører seg i trafikken?
De aller fleste av oss tar hensyn og
kjører med lav risiko. Men dessverre er
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 0
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Volkswagen T-Roc R TSI 4 Motion:

Spenstig fra tyskerne
Kompakte SUV`er er i skuddet, og markedet er
tydeligvis stort for biler med snertent karosseri og
høyere bakkeklaring. Vi har sett nærmere på VW T-Roc.
Av Tommy Hermanrud

Hva har biler som Volvo XC40, BMW X2,
Jaguar E-Pace og vår testbil til felles?
Produsentene mener de appellerer særlig til de mest sporty bilkjøperne.
T-Roc R er blitt utviklet og testet av
Volkswagen R på legendariske Nürburgring Nordshleife, og kjente førere
Petter Solberg og Volkswagens egen
Benjamin Leuchter har vært involvert i
prosessen. Resultatet er en sporty og
rask bilmodell.
Vi kan tydelig se på karosseriets linjeføring at T-Roc er en moderne bil, der den
strutter med et bredt hofteparti og en
markant C-stolpe lakkert i bilens farge.
Modellen leveres i flere farger med kontrastfarge på taket, som er så moderne
idag.
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Testbilen vår kom i fargen metallic Lapiz
Blue med sort tak. Plastbreddere på
skjermene, skliplater foran og bak og
høyere bakkeklaring, gjør T-Roc til en
fullverdig kompakt-SUV. Den høyere
bakkeklaringen på 16 cm (standard TRoc, R-varien er senket 20 mm) gjør at
bilen er veldig lett å bevege seg inn og
ut av. Du setter deg rett inn, og sitter
relativt høyt med god oversikt. Plassen
innvendig er omtrent som i en Golf, med
gode seter og fin kjørekomfort. Plassen
foran er god, mens plassen bak passer
for to voksne som ikke er for lange i
beina.
Sportsbilfølelse i T-Roc R
Bagasjerommet er på 392 liter med baksetet oppe, og legger du ned baksetet
får du et varerom på 1237 liter.
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T-Roc R er tøff utvendig, og særlig
bak med fire eksospotter, R-takspoiler
og R-emblem på bakluka. Likevel er
det interiøret som gir bilen det lille
ekstra. Her finner vi sportsstoler i skinn/
alcantara med stoff i midten og brodert
R-logo på seteryggen. Det innvendige
taket er utført i sort, og rattet med
flat underside er tykt med sømmer
og R-logo. Pedalene skinner i metall,
innstegslistene er laget med en stilig
R-logo og det er hvit ambientbelysning i
dørene. Dette oser sportsbil.
Instrumentpanelet er digitalt med
justerbart utseende. I stedet for hardplast kunne jeg personlig ønsket meg
dashbordpolstring i skinn med sømmer
for å forsterke premium-følelsen. Ser
vi på bilen utvendig igjen, så er det
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frontfangeren med store, sorte luftinntak, R-emblem i grillen og loddrette LED
kjørelys som fanger oppmerksomheten.
Det ser også spenstig ut med de sorte
19-toms felgene med sorte bremsekalipere med R-logo.
Alene om firehjulstrekk
Min testbil hadde en bensinmotor på
300 hk med en sjutrinns DSG-automatgirkasse. Siden de fleste konkurrentene i denne klassen kun kommer med
forhjulstrekk, er det et betydelig pluss at
T-Roc også leveres med 4X4.
Med et dreiehjul i midtkonsollen kan du
velge kjøremodus for normale forhold,
snø eller offroad. I normalposisjonen
kan du i tillegg velge mellom ordinært,
sports-eller eco-modus. Automatkas-

sen er som nevnt Volkswagens velkjente
sjutrinns DSG (dobbelt clutch) som girer
rask og mykt i samarbeid med testbilens 300 hesters bensinmotor. Bilen er
virkelig kjapp med sine 0-100 km/ t på
4,8 sekunder. Det adaptive understellet
gjør at bilen virker stram og tatt, og den
ligger svært godt på vegen.
Sikkerhet og pris
Av sikkerhetsutstyr kan vi nevne at bilen
har antiskrens (ESC) med bremseassistent og tilhengerstabilisator, antispinnregulering (ASR), bakkestartassistent,
trafikkskiltgjenkjenning, elektronisk
håndbrekk med Auto Hold funksjon,
frontassist med City Nødbrems og
fotgjengerregistrering, Lane assist,
adaptiv cruisecontrol, tretthetsvarsler,
full LED-frontlys, ryggekamera og par-

keringssensorer foran og bak. VW T-Roc
har fått fem av fem stjerner i EuroNCAPs
sikkerhetstesting.
VW T-Roc R er toppmodellen, og prisen
starter på 545.700 kroner. Testbilen med
ekstrautstyr kommer på 633.900 kroner,
og for de pengene får du en veldig
morsom og komfortabel bil med sportslig preg og en sprek 2-liters bensinmotor på 300 hk i kombinasjon med VWs
4Motion firehjulstrekk.
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Sogn
Rekneskapskontor A/S
1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

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

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

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

6868 GAUPNE - Tlf. 57 68 10 18
www.sorek.no

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

Jans Bilberging
Grandev. 21, 6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice
Selåsveien 9, 4818 FÆRVIK
Tlf. 37 03 20 21

Transportsentralen Finnsnes AS
Botnhågveien 22, 9308 FINNSNES
Tlf. 952 40 866

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil
Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

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

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Funnemark AS avd. Hokksund

Sundmoen Næringsområde, 3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80 - www.funnemark.no
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Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

avd for vernepleierutdanninga

6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

Tromsø
Bilstereo AS

Auto E-14 AS

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Auto 8-8
Sildnes & Halaas AS

Skattørvegen 77
9018 TROMSØ
Tlf. 480 03 200

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

Voss Auto og
Servicesenter AS
Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

Moksnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

Vika 6
6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

Vy Buss AS

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Dykker

CE Pontoppidan
Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Sagstuveien 8
3243 KODAL
Tlf. 907 64 907

Bømlo Storsenter
Bankbrekko 6
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Manndalen Bil og
Karosseri AS

Garver Hansensveg 3 etg

9144 SAMUELSBERG
Tlf. 77 71 63 89

Angedalen, 6800 FØRDE
Tlf. 980 94 274

Linneruds
Biltransport AS
Finstadvegen 217
2072 DAL
Tlf. 905 45 735

Vormsund
Auto AS

Kjølstadv 1
2160 VORMSUND
Tlf. 982 02 334

Grandev. 21
6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Brattbakkvegen 21
2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

2019 SKEDSMOKORSET

Øvre Romerike
Taxi

Per Krohgs vei 4 B
1065 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

Vestvollv 30 B

Vatnesenteret AS

Bst Anlegg
& Utemiljø AS

Fremad
Eiendom AS

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Hagelundvegen 25
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Åkrene
Isolering AS

Bil og Mekaniske
Vigra

Sigmund Hvila AS

Blakervegen 141
2150 ÅRNES
Tlf. 958 66 250

Bremsnes
Bilverksted AS
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA
Tlf. 70 18 36 35

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

Nordbygda207
3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 47 25

Fjellheim
Brønnboring AS
Kanalgata 3, 3263 LARVIK

Tlf. 478 09 060

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

Lausgardsvegen 40
2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Malermestrene
BMV AS
Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Morten Juliussen
Krantransport AS
Gauterødveien 39c
3154 TOLVSRØD
Tlf. 909 10 127

Anton Jenssen
Transport AS

K. Halstensen AS

NorthSea
Terminal AS

5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Refsland
Transport AS

Tlf. 64 83 62 62

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Vebjørnsvei 1
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 05 30

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND
Tlf. 880 01 818

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Flanderborg
Rammer og Kunst

Mjåvannsvegen 38
4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 970 86 102

Sentrum
6265 VATNE
Tlf. 70 21 31 01

Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

2. etg Dale Senter

6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 476 77 900

Jahr
Bilservice A/S
Jarv., 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

AS Snertingdal
Auto

Snertingdalsv 1741
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Speiderveien 2
8008 BODØ
Tlf. 75 50 02 60

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice
Rune Svendsen
Selåsveien 9
4818 FÆRVIK
Tlf. 37 03 20 21

5011 BERGEN
Tlf. 55 61 00 50

Toms
Elektrotavler

Pilaro AS

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 408 58 824

Gneisveien 12

Tlf. 22 25 75 03

K. M. Brøderud

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

1431 ÅS
Tlf. 64 94 29 65

Austadgata 21
3043 DRAMMEN
Tlf. 982 81 055

Rue Transport AS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

2020 SKEDSMOKORSET

Bilpleiespesialisten
Drammen AS

Jans Bilberging

Energivegen 14
2069 JESSHEIM
Tlf. 03 550

Sløvågen 16
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Finn Løken AS
Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Bil-SpesialistenAS

Apotek 1 Bømlo

Henning Ullestad
Transport
Årvollskogen 29
1539 MOSS
Tlf. 69 26 20 40

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Ringvegen 10
2815 GJØVIK
Tlf. 24 03 37 70

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Mølleveien 4
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

Tlf. 62 82 14 60
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Kortere rekkevidde enn
storebror, men samme luksus!
Audis elektriske bil e-tron har solgt veldig bra i Norge. Mange
har lagt sin elsk på e-tron 55, og nå er lillebror e-tron 50 her.
Med et litt mindre batteri, men med den samme komforten.

Av Tommy Hermanrud

Hvor mye er du villig til å betale for seks
mil ekstra rekkevidde? Audi har kommet
frem til at det kan være 130.000 kroner.
Det er i alle fall prisdifferansen på de to
modellene e-tron 55 og e-tron 50.
Nye e-tron 50 leveres med en rekkevidde på 30 mil, som antagelig vil være
mer enn nok for mange i de aller fleste
situasjoner. Vi har sett nærmere på bilen,
ikke minst for å avdekke om det er mer
enn prisen og rekkevidden som skiller
de to modellene.
Vi fikk utlevert en fulladet testbil i fargen
Galaxis Blue. Og la oss slå det fast med
det samme: Bortsett fra batteripakke,
som gir kortere rekkevidde og lavere
effekt, så det like behagelig å kjøre en
e-tron 50 som e-tron 55. Plassen inne i
bilen er god, og setene i skinn/alcantara
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med god lårstøtte, er gode å sitte i.
Dashbordet, og instrumenteringen med
Audi Virtual Cockpit Plus-system, kjenner vi igjen fra både A6 og A8. Systemet
fungerer veldig bra også i e-tron 50.
Bakseteplassen er også romslig, og vi
liker hvordan det flate gulvet gir bedre
plass og økt romfølelse.

Batteripakke på 71 kWh

Bagasjerommet rommer 600 liter, og du
har ytterligere 60 liter oppbevaringsplass under panseret foran til ladekabelen. Slår du ned bakseteryggen, øker
bagasjeplassen med 1700 liter med
bagasjeplass. Skulle ikke dette være tilstrekkelig, kan bilen trekke en tilhenger
på 1800 kilo.
Med to elektriske motorer, en foran
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og en litt kraftigere bak, har e-tron en
samlet effekt på 313 hk eller 120 kW.
Dreiemomentet er brukbare 540 Nm, og
0-100 km/t går unna på 6,8 sekunder.
Toppfarten er satt til 190 km/t. Audi
e-tron 50 veier rundt 2500 kilo, og 700
av disse kiloene står batteripakken for.
Den er på 71 kWh, og kan lades til 80
prosent på 30 minutter med en 120 kW
DC hurtiglader. Den 34 centimeter tykke
batteripakken er plassert midt i bilen
under gulvet/baksetet slik at vektfordelingen blir nær 50/50 mellom for-og
bakaksel.

Rekkevidde på 300 kilometer

Jeg fikk som nevnt bilen fulladet, og
etter en tur på rundt 12 mil fra Hamar til
Toten og tilbake, var det fremdeles bra
med strøm igjen. Temperatur, kjørestil
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Audi e-tron 50 quattro

og bruk av elektronisk utstyr avgjør hvor
mye strøm du bruker.
I papirene fra Audi oppgis en elektrisk
rekkevidde på 300 kilometer for Audi
e-tron 50, og et forbruk pr mil på 2,36
kWh. Tyngden på Audi e-tron gjør at
den også regenererer mye energi i
nedoverbakker, og man kan justere
motorbremsen med girhendlene på
rattet på samme måte som på e-Golf.
For hjemmelading er bilen utstyrt med
en kompakt ombordlader som standard.
Plugger du i en 400 volt 3-faset strømkontakt, oppnås en ladeeffekt på opptil
11 kW som gir en opplading på rundt
sju timer.
Når det gjelder kjørekomfort er Audi etron helt i ypperste klasse. Da jeg testet
Audi e-tron 55 i fjor, konkluderte jeg

med at bilen er en drøm på strøm. Dette
gjelder også for e-tron 50! Med luftfjæring og quattro-firehjulstrekk, er den en
fryd å kjøre. Behagelig støtdempet og
med krefter i massevis.

Hva koster den?

Audi e-tron 50 fås i flere varianter. 50
Launch Edition er den rimeligste med en
startpris på 504.320 kroner, mens testbilen vår, en 50 Advanced Sport, koster
615.220 kroner. Forskjellen er blant annet 20 toms felger og kontrast-lakkering
av hjulbuer og nedre del av karosseriet.
Du får også selvfølgelig e-tron 50 i SLine-utgave.

top view 360-graders kamera, ekstra
mørke ruter bak og en mengde assistentsystemer. Euro NCAP ga modellen
så sent som i 2019 en sikkerhetsscore på
fem av fem mulige stjerner.
Nye Audi e-tron 50 er en meget god
SUV med alt av kjørekomfort og krefter du regner med å finne i en Audi.
Konklusjonen er at Audi e-tron 50 er
fullt på høyde med storebror e-tron 55
på alle punkter, unntatt rekkevidde. Til
gjengjeld er altså prisen vesentlig lavere.
Spørsmålet koker dermed ned til dette:
Er du villig til å betale 130.000 for seks
ekstra mil per tur?

Av annet utstyr som var i min testbil kan
nevnes Matrix LED-lys, varmepumpe,
adaptiv luftfjæring, quattro-firehjulsdrift,
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 2 0
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MA-MEDLEMSKAP

Arna jublet for førstepremien
MA-lotteriet 2019/2020 er trukket. Førstepremien
på 100.000 kroner gikk til Arna fra Stavanger.

– Av og til kan man jo lure på om det egentlig er noen som vinner i
disse lotteriene, men nå vet jeg i alle fall at det faktisk skjer. Pengene
står allerede på konto, og jeg har rukket å dele litt med barnebarna,
sier Arna Tonette Pettersen (75) fra Stavanger.
Den glade vinneren av førstepremien på 100.000 kroner i MA-lotteriet kjøpte sine ti lodd over telefon bare noen uker før trekningen. Hun
har støttet MA-lotteriet flere ganger tidligere, men aldri vunnet noe
før nå.
– Dette var en veldig hyggelig overraskelse. Jeg har vært MA-medlem i mange år, og har pleid å støtte organisasjonen når jeg er blitt
kontaktet. Selv om jeg neppe kan regne med å vinne den samme
premien flere ganger, kommer jeg til å fortsette å kjøpe lodd, sier
den blide pensjonisten, som tidligere jobbet som regnskapsfører.
Bortsett fra å dele med barnebarna, har hun ennå ingen konkrete
planer for pengepremien.
– De får stå på konto inntil videre, men jeg skal nok helt sikkert finne
på noe lurt eller hyggelig å bruke dem på.

Arna Tonette Pettersen kunne juble
over førstepremie i MA-lotteriet.
(FOTO: PRIVAT)

Henrik er ny kommunikasjonsrådgiver i MA – Rusfri Trafikk
24-åringen fra Ålesund har blant annet bakgrunn fra kommunikasjon i Norges fotballforbund og Høyre.

– Jeg har studert PR og kommunikasjon ved handelshøyskolen BI i Bergen. Underveis i studietiden har jeg engasjert meg i lokalpolitikken, og inn mot kommunevalget i fjor fikk jeg ansvar for kommunikasjon i Årstad Høyre. Videre har jeg jobbet
med kommunikasjon i NFF Hordaland, sier Henrik Pettersen Sunde.
– Hvorfor søkte du søkte på jobben i MA - Rusfri Trafikk?
– Jeg har alltid vært interessert i samfunnsutvikling, og i MA får jeg virkelig muligheten til påvirke utviklingen i samfunnet. Det er svært givende og en stor motivasjon,
da det kan være med på å redde liv, kommenterer han.
– Hvordan har de første månedene vært?
– Det har vært veldig spennende. Jeg har lært ufattelig mye på kort tid og blitt
kjent med kunnskapsrike kolleger. Foreløpig vil jeg trekke frem trafikksikkerhetskonferansen i Stockholm som det store høydepunktet.
Sunnmøringen er også glad for engasjementet det har blitt i sosiale medier og
media om ruskjøring.
– Før jeg startet i stillingen hadde jeg et klart mål om å få ruskjøring på dagsorden.
Facebook-siden og diverse mediesaker har fått bra oppmerksomhet. En av sakene
som har skapt mest reaksjoner er «koronatrafikkreglene»-posten på Facebook. Ekspert på trafikksikkerhet i MA, Anne Beate, luftet ideen rundt å slå sammen korona
med trafikksikkerhet – og sammen utarbeidet vi noen kule plakater, sier rådgiveren
avslutningsvis.
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Henrik trekker frem trafikksikkerhetskonferansen som et foreløpig
høydepunkt. Her sammen med samferdelsminister Knut Arild Hareide (t.v.).

MA-MEDLEMSKAP

Klart for digitalt landsmøte i MA – Rusfri Trafikk
Landsmøte i Sandefjord med MA – Rusfri Trafikk Vestfold som
vertskap, hyggelig samvær, gode MA-diskusjoner og livlige
samtaler rundt bordene – det kan vi forhåpentligvis få oppleve
i juni 2022.
I år blir det ganske annerledes. MAs landsmøte blir avholdt
digitalt den 12. juni. Det betyr at delegatene sitter hjemme
hos seg selv og deltar via egen pc på en plattform som gjør
det mulig å snakke, se, høre, samt stemme over de nødvendige sakene.
Og det er nettopp de nødvendige sakene, som for eksempel
å velge nytt styre, som gjør det viktig å gjennomføre landsmøtet til vanlig tidspunkt, om enn i en forenklet form.
En del av saksbehandlingen blir faktisk gjort på forhånd gjen-

nom at delegatene elektronisk fyller ut et svarskjema som
omhandler de fleste sakene på sakslisten. Alle stemmer og
innspill registreres digitalt, og på selve landsmøtedagen blir
sakene gjennomgått i henhold til resultatet av de innsendte
svarskjemaer, og nye voteringer gjennomført der det måtte
være nødvendig.
Jeg føler meg trygg på at alt kommer til å foregå demokratisk
og i henhold til våre vedtekter, og så får vi være glade for at
teknologien gjør det mulig å møtes på denne måten når situasjonen ble så helt annerledes enn noen kunne ha forestilt seg.
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
generalsekretær

Din medlemsfordel:
MA redningsavtale med Viking
Som MA – og Ung i trafikken-medlem med veihjelp
har du rett til to kostnadsfrie
assistanser i året. Dersom 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 medlemsnummer klart.
Det er kun disse numrene som gjelder
for MA Veihjelp. Du får god service og
rask hjelp!
Medlemskapet gjelder ved assistansebehov 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 medlemmet!

Tre kategorier dekket
MAs medlemmer i følgende kategorier
er dekket av MA Veihjelp:
- MA Medlemskap m/veihjelp
- Familiemedlem MA (ektefelle/samboer)
- Plussmedlem Ung i trafikken

Hvem gjelder avtalen?
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 medlemmet.
- 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-hjulinger krever tilleggsdekning.

Tilleggsdekning?
Sjekk om du trenger tilleggsdekning:
- Hvis bilen kun er ansvarsforsikret.
- Du ønsker å benytte deg av MA
Veihjelp for motorsykkel, moped og
firehjuling.
- Du får driftsstans over 24 timer og
ønsker gratis leiebil (begrenset oppad
til kr 2.000,-).
I tilfellene over må du betale en tilleggsdekning på kr 330,- pr. år i tillegg til
medlemskontingenten.
Kontakt MA - Rusfri Trafikk, så sender vi
deg faktura. Husk å oppgi kjøretøyets
registreringsnummer og hva tilleggsdekningen skal gjelde for.
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Vi minner om at din
faktura for medlemskap
i MA – Rusfri Trafikk
sendes digitalt. Når du
har betalt vil du motta
ditt medlemskort for
2020 i samme kanal som
du mottok fakturaen. Ta
kontakt med oss om du har
spørsmål knyttet til ditt
medlemskap.

Ditt medlemskap i 2020

Se medlemsfordelene i MA - Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste

MA Veihjelp. Ring 800 30 008

AutoMester – Verkstedstjenester

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

Kino – Norgesbilletten

Pris pr. billett, kr. 85,-

Thon Hotels

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

Skandia Energi

Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester

Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Teststasjoner

Se oversikt på våre hjemmesider

Internasjonalt førerkort

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

MA Campingklubb

Les mer på vår hjemmeside

Briller – Synsprøve

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

Avis – Bilutleie

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

Wright Trafikkskole

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

Klagenemda for bilsaker

Les på www.marusfritrafikk.no

*Les mer om dine medlemsfordeler på www.marusfritrafikk.no/medlem/medlemsfordeler-i-ma-og-ma-ungdom
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Vi trenger flere som støtter
arbeidet for en sikker og
rusfri trafikk. Bli med!
Hvert år blir 20 – 30 personer drept i
trafikkulykker på grunn av ruspåvirket
kjøring, og mange flere blir kvestet
for livet.
MA – Rusfri Trafikk arbeider for at
INGEN skal dø eller bli hardt skadd
på grunn av rus i trafikken!
Vi gjennomfører prosjekter og
aktiviteter som når mange mennesker, vi driver påvirkningsarbeid mot
politikere og andre beslutningstagere
både lokalt og nasjonalt. Vi jobber
stort og vi jobber smått.
Vi gjør en forskjell! Får vi gjøre den
sammen med deg?

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

Kryss av for medlemskategori:
910,- Premium med veihjelp

Gate/vei:

620,- Premium uten veihjelp

Postnr.:			Poststed:

E-post:

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

Fødselsdato:		
Telefon: 		

705,- Honnør med veihjelp

250,- Støttemedlem
Mobil:

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Sted / dato			

Underskrift

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

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

MA-MEDLEMSKAP

Povl Jørgensen – selveste MA in persona – er gått bort
Povl Jørgensen døde i en alder av over 95 år i februar etter lengre tid med alderssvekkelse. Vi var samlet på Hamar
Krematorium i februar for å ta en siste avskjed med en
hedersmann som har betydd mye for MA-arbeidet over hele
landet gjennom en årrekke. For mange av oss var Povl selve
symbolet på MA. Han reiste rundt, engasjerte tillitsvalgte og
medlemmer fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. Hele landet
var hans arbeidsplass. Avdelingene gledet seg når Povl skulle
komme på besøk. Det var alltid stas å ha riksinstruktøren på
plass.
Povl var riksinstruktør i MA i over en mannsalder. Han startet
opp i MA i 1962 og sluttet da han ble pensjonist i 1991. Han
arrangerte Ungdommens Rattmesterskap, drive-in-kino, NM
i trafikkløp, Forsvarets rattmesterskap, besøk i avdelinger og
skoler, holdt foredrag og kåserte. Listen kunne lett gjøres
lengre. Povl var vår fremste læremester i å servere alkoholfrie
alternativer, noe som fattet stor interesse også utenfor MA.
Det fantes ingen detaljert arbeidsbeskrivelse som dannet
grunnlaget for riksinstruktørens arbeidsoppgaver. Ingen oppgaver var for små eller for store. Jobben krevde stor evne til å
tenke selvstendig og finne løsninger. Helst skulle også tingene
variere når riksinstruktøren kom på besøk neste gang. Povl
var som skapt for denne jobben. Han mestret oppgavene,
improviserte og ledet an. MA vokste også i disse årene kraftig
i antall medlemmer. Avdelingene hadde en viktig rolle i organisasjonens arbeid. Povl var den som bidro til å holde det hele
sammen. Et slags "lim" mellom det som skjedde i forbundet
sentralt og avdelinger og distriktslag.
Jeg ble godt kjent med Povl da jeg startet som ungdomsinstruktør i MA-Ungdom i 1975. Ungdomsleder Gunnar Apeland sa, Geir, nå må du lære deg MA-arbeidet ordentlig. Det
finnes ingen bedre skole enn å reise sammen med Povl noen
uker. Og sånn ble det. Bedre læremester var det ikke mulig
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å finne. Vi reiste sammen over hele Sør-Norge. Overalt ble
vi godt mottatt. Povl hadde alltid en historie eller to på lur.
Fortalte sjelden eller aldri samme historie flere ganger. Og vi
lo og koste oss. MA-folk fikk det nødvendige påfyllet til å stå
på en runde til. Her var det motivering og praktisk pedagogikk på samme tid. Riksinstruktørens arbeid var sentralt, i det
MA fikk til i disse årene. Avdelingene var grunnstammen for
påvirkning og engasjement. Trafikksikkerhet og edruskap var
på dagsorden. Mange ville gjerne bidra. MA satt med viktige
politiske løsninger for færre trafikkdrepte- og skadede. I Povl
hadde MA en god formidler som engasjerte. Jeg kan ennå
huske skolebesøk hvor elever og lærere kom bort og ville
vite mer i pausene. Etter et skolebesøk inviterte Povl i samarbeid med lokalavdelingen til et møte på kvelden. Her ble det
kanskje også vist en film eller to, som vi hadde fått låne fra
Statens Filmcentral i Oslo. For en ungdom på 20 år var dette
spennende og fascinerende å få være med på. Jeg lærte mye
om betydningen av gode møteplasser for engasjement og
entusiasme.
Etter at Povl ble pensjonist fortsatte han arbeidet for MAs sak.
Han var da med i styret for Hamar avdelingen i 23 år. Interessen for MA var med Povl i alle år.
Povl fikk fram smilet og troen på at vi alle kunne gjøre en
forskjell. Mine varme tanker går til Birgit og nærmeste familie,
som betydde så mye for Povl. Takk til Birgit for at MA har fått
låne Povl slik i alle år.
Takk for alt du ga, Povl, og for den gode person du var.
Geir Riise

MA-MEDLEMSKAP

Foreningslederen og inspiratoren Per Rostad er gått bort
Per Rostad har gått bort i en alder av 89 år. Vi var mange i
Hamar krematorium for å ta et siste farvel med Per Rostad i
slutten av februar. Her var vi samlet - familie og venner som
kjente Per gjennom et langt liv i samfunnets tjeneste på flere
områder. Per engasjerte, og lot seg engasjere. Fikk tillit og ga
tillit.
Jeg ble kjent med Per første gang i 1968 da Hamar-avdelingen av MA hadde ansvaret for MAs landsmøte. Per satt i
hovedkomiteen for landsmøtet sammen med min pappa. Åpningsdagen av landsmøtet var jeg med pappa til landsmøtet
som var på Hedmarkstoppen. Jeg husker godt Pers vennlighet og interesse for tankene og synspunktene jeg hadde som
ung tenåring. Dette var også en del av Pers varemerke, hans
evne til å se og anerkjenne andre. Kontakten med Per og Hamar avdelingen ble for meg også starten på en lengre periode
som tillitsvalgt i MA. Min interesse for saken ble "fanget". Jeg
hadde gleden av å samarbeide med Per da han var sentralstyremedlem og senere forbundsleder, mens jeg selv var leder
av MA-Ungdom. Vi spøkte av og til med at to sambygdinger
(Hamar og Ringsaker) satt i ledelsen av MA og MA-Ungdom.
Per var løsningsorientert, trodde på ungdommen, framsynt og
interessert. Det var alltid liv og takhøyde der hvor Per var.
Per meldte seg inn i MA allerede i 1958. Hans engasjement
var nesten utrettelig, den glødende interessen for MA var der
i alle år. Opptatt av å få nye medlemmer og få budskapet ut.
Per har bekledd alt som finnes av tillitsverv i organisasjonen.
Sentralstyremedlem i perioden 1968 til 1976. Forbundsleder
i perioden 1980 til 1986. Aktiv lokalt og regionalt samt leder
av Hamar avdelingen i en årrekke. Over 18 år var han aktiv i
MA lokalt og regionalt. I tillegg kommer sentrale utvalg, som
han ledet. Per var æresmedlem av MA, og fikk i 1982 MAs
fortjenestemedalje. Pers innsats for øket trafikksikkerhet har
hatt betydning. I alle år har Norge ledet an i trafikksikkerhets-

arbeidet med forebyggende arbeid mot bruk av alkohol og
andre rusmidler i trafikken, mye takket være MA. Gjennom
Pers innsats fikk MA innflytelse, han bidro til modernisering
av arbeidsformer og påvirkningsarbeid. Han var en god leder
som inspirerte til samlet laginnsats. Per ga råd, men ikke for
ofte. Han deltok uten å dominere. Vi er mange som har gode
minner fra samværet med Per.
En ting som må framheves særskilt, var hans bidrag til
ungdomsarbeidet i MA. Per stod sentralt i arbeidet med å
etablere MA-Ungdom (nå Ung i Trafikken) som en egen organisasjon. I 1976 ble kronen på verket satt ved at MA-Ungdom
ble etablert som egen ungdomsorganisasjon på landsmøtet
i 1976 i Lyngdal. Ungdomsarbeidet er fortsatt en viktig del
av MA – Rusfri Trafikk sitt arbeid. Hans fotavtrykk sitter der
fortsatt.
Pers siste landsmøte var i Bergen i 2016, livlig og raus som
alltid. Om kvelden satte han seg spontant til pianoet og spilte
"så gutane dansa og jentene gret", har generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen fortalt. Han fulgte med på MAs
Facebook-konto, helt til det siste.
Vi minnes smilet, luggen, entusiasmen han skapte rundt seg.
Mine varme tanker går til Oddrun og Pers nærmeste familie.
Familien betydde alltid mye for Per. Takk til Oddrun for at Per
kunne bruke så mye tid på MA.
Jeg vil takke for godt vennskap og kameratskap. Vi minnes
ditt engasjement med stor takknemlighet.
Geir Riise
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Østfold
Taxitjenester AS
Møllegata 24
1811 ASKIM
Tlf. 02 137

AS Elektro

Skeivegen 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Storgata 36
2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20

Tt- Invest AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Birkeland
Elektro A/S

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Måløy Smie &
Mek Verksted AS
Gate 1 nr 92
6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 15 40

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Karma
Marit Meløy AS

Klokkarstua

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

RevisorkollegietAS
avd. Kongsberg

Eidebakken Industriområdet

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Odd Gleditsch AS

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Toten
Dekksenter AS

Kongegata 22
3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

Flå IT-Senter
3539 FLÅ
Tlf. 32 05 38 10

Hallingdal
Renovasjon IKS

Utne
Transport AS

Auto Øst AS

Frank Kjosbakken AS

Nord
Lakkering AS

Maskin &
Autoservice A.S

Arcasa
arkitekter AS
Sagv 23 C III
0459 OSLO
Tlf. 22 71 70 70

Sannidalsveien 164
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 65 00

Ronny Tangeland
Transport

Rødberg Dagligvare
Maskinavdeling

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

Toyota
Romerike AS

Knut Kjørslevik

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

Folkestadhøgda 1

1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 928 99 105

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Hvammen
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

Einar Dalaker
Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00

Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 86 72

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Ramsøy AS

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Sletta Verft AS
6693 MJOSUNDET
Tlf. 71 64 77 50

Erlevegen 15
6723 SVELGEN
Tlf. 905 06 929

Nonslid
Bilservice AS
Nygård
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Nulltoleranse for all rus langs våre veier

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Hustadvika
kommune
hustadvika.kommune.no

Søndre Land
kommune
bykle.kommune.no

Stjørdal
kommune

eidfjord.kommune.no

Etat oppvekst

stjordal.kommune.no

sondre-land.kommune.no

Sveio
kommune
sveio.kommune.no

Aure
kommune
vestnes.kommune.no

sel.kommune.no

aure.kommune.no

gjovik.kommune.no

Vefsn
kommune
vefsn.kommune.no

sola.kommune.no

rost.kommune.no

Oslo
kommune

Vardø
kommune

Fri Rettshjelp

vardo.kommune.no

Åpningstid:
Mandag - Fredag:
0800-1535

nord-aurdal.kommune.no
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stange.kommune.no

oyer.kommune.no

Mandag - Torsdag:
1630-1900
Storgata 19, 0184 OSLO
- Tlf. 23 48 79 00

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

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

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland
Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32
www.tratec.no

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

TOTALLEVERANDØR AV MARINAANLEGG
Våre produkter har høy kvalitet og lang levetid

www.vikorsta.no

autostrada.com
Tlf. 35 58 70 70

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

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

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70 - www.haugsjaa.no

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Hotellet «med fjorden i hagen». Eiga sandvolleyballbane og
badestrand. Gode forhold for fotturar i fjellet. Kort avstand kjende
turmål i området, som Geiranger, Briksdalsbreen eller Vestkapp.
Fin utsikt, heimelaga mat.
8.-12. APRIL: PÅSKE V/FJORD OG FJELL
Tale: Oddvar Søvik, leiing: Liv Kaland Fjellstad, song og musikk:
Eva og Hans Gjesdal
Start: Onsdag kl. 18.00, slutt 2. påskedag etter frukost.
Ein kan delta på heile eller deler av opplegget.
Ledige rom utover våren og sommaren. Velkomne!
For informasjon/påmelding: Tlf: 57 87 49 90
post@innvikfjordhotell.no, www.innvikfjordhotell.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

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

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no
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The corona-way: Slik driver vi Ung i T
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Stig er daglig leder i Ung i trafikken, han må som de fleste
andre holde seg hjemme. Stig bor i Trondheim, noe som gjør
at han vanligvis er mye på farten.
– Hvordan er det å ha hjemmekontor?

Henrik er ansvarlig for kommunikasjon og er rådgiver innenfor
emnet. Siden nedstengningen av Norge har han hatt hjemmekontor.
– Først og fremst, er antrekket alltid slik?
– Generelt, nei. På hjemmekontor, ja. Shorts og skjorte er blitt
min nye signatur, sier han spøkefullt, før han videre legger til:
– Dagene er blitt litt annerledes. Aller helst skulle jeg vært
med prosjektleder, Liv Marie, på ulike skoler og laget innhold
om arbeidet hun og skolene gjør med prosjektet DeathTrip,
sier Henrik.
– Hva er DeathTrip?
– DeathTrip er en landsomfattende forebyggende
ruskjøringskampanje for videregående skoler, men siden
skolene er stengt blir det vanskelig å ta del i prosjektet,
kommenterer han.
– Hva går dagene i nå da?
– Det er mye forskjellig. Men den siste tiden har vi dessverre
sett en del råkjøring – basert på det har jeg laget leserinnlegg
til flere aviser og innhold til sosiale medier.
Her oppfordrer vi til fornuft i trafikken. Sykehusene har
sprengt kapasitet på grunn av korona, det siste de trenger er
trafikkulykker, sier Henrik avslutningsvis.
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– Jeg har jo hatt hjemmekontor i over 20 år, og trives veldig
godt med det, men nå er jeg jaggu usikker på om trivselen er
like stor som før.
Gjennom de 20 årene har Stig vært på farten ca. 100 dager i
året, men det har nå stoppet opp, det gjør at trønderen kjenner på savnet til sine kolleger.
– Å være mer hjemme er selvsagt topp, men jeg savner den
gode samtalen og muligheten til å gi kolleger og venner en
klem.
– Hvordan har det gått med møter over web?
– Har tidligere vært litt skeptisk til nettmøte, men nå har jeg
fått teken på det og trives «pina det» med å avholde møter
slik. Det er et lite steg for menneskeheten, men et stort steg
for Stig. Det handler om å tørre å hive seg ut i det, og det har
jeg blitt tvunget til nå. En er aldri for gammel til å lære nye
ting, sier han smilende.
– Er det mye som er satt på vent?
– Vår og sommer er den mest aktive tiden for Ung i Trafikken
- både når det gjelder prosjekter og klubber. Det er flere av
klubbene våre som skulle gjennomført nasjonale og nordiske
løp. Løpene er dessverre blitt avlyst, noe som medfører
sportslige og økonomiske konsekvenser for utøvere og klubber. Men viktigst er det at alle er med på korona-dugnaden,
avslutter den 49 år unge daglige lederen med.

Trafikken om dagen

Ung i trafikken – landsmøte 2020

17. oktober 2020 vil Ung i Trafikken – ingen venner å
miste, avholde sitt landsmøte.
Dette vil skje i Kristiansand, og møtet vil vare i én dag.
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Ytterligere informasjon og påmeldingsskjema vil komme i
neste utgave av Motorføreren.
Det vil også bli sendt ut informasjon og invitasjon til klubbene.
Vi gleder oss til å se deg der, så sett av dagen allerede
nå!

Vil du jobbe med oss i Ung i Trafikken?
Synes du det virker moro å jobbe sammen med oss? Ung i
Trafikken har nå to ledige stillinger.

Liv Marie er prosjektleder i Ung i trafikken. Siden nedstengningen av Norge har hun hatt hjemmekontor med mann og
barn.
Hun synes hjemmekontor med sønnen har vært fint, men gleder seg nå over gjenåpningen av barnehagene.
– Det var til stor glede for store og små, selv om det har vært
mange hyggelige stunder og artige sprell hjemme. Når sønnen min på fire år lærte meg Minecraft, ble det veldig tydelig
at komboen hjemmekontor og hjemme-barnehage hadde
vart lenge nok. Barn har godt av å være ute mesteparten av
dagen, sier hun.

Den ene stillingen er et vikariat som prosjektleder på rundt
10 måneder. Du blir vikar for prosjektleder for Liv Marie som
skal ut i svangerskapspermisjon.
Hovedoppgavene vil være å ivareta og utvikle DeathTripprosjektet, samt mye annet.

– Hvordan har situasjonen påvirket jobb?
– Selv om prosjektene våre ikke kan gjennomføres som planlagt, prøver vi å finne alternative løsninger. Avlyste arrangementer stopper ikke behovet for forebygging, og dessverre
har UP tatt flere ruskjørere på tross av færre kontroller under
koronarestriksjonene.
– Hva skjer fremover?
– Vi ser som sagt behovet for å fortsette forebyggingen, bare
på andre måter. Digitale kampanjer og aktiviteter blir et større
fokus for oss enn normalt for å nå ut med informasjon og
budskap, og i dialogen med ungdommen. Vi har lært mye av
denne raske omstillingen, og vi tar med oss gode erfaringer
videre i det lengre perspektiv, sier Liv Marie til slutt.

Den andre ledige stillingen er en ambassadør-stilling.
Her vil oppgaven være å reise rundt til rundt 20 folkehøyskoler skoleåret 2020/2021 for blant annet å informere om ungdom – rus og trafikk. Dette er et samarbeidsprosjekt sammen
med Juvente og Idrett uten alkohol.
For ytterligere informasjon om begge stillingene, klikk deg
inn på ungitrafikken.no
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Stig Eid Sandstad

Vær så snill, ikke gi meg 1960-tallstilstander

P

å 1960-tallet ble rundt 15 000 barn og ungdom drept og
hardt skadd i trafikken – la oss slippe det i 2020.

I 1971 meddelte Liv Aasen (Ap) følgende: «I perioden fra
1970 til 1990 regner man med at det vil bli liggende igjen på
veiene våre 14 500 drepte og 400 000 mer eller mindre alvorlige skadde. Jeg bruker med hensikt utrykket "bli liggende
igjen", for man må faktisk over slagmarken i krig for å finne
tilsvarende tall.»
Ordene til Aasen er harde, og kunne fort blitt en realitet om
trafikksikkerhetsarbeidet ikke ble bedret. Utviklingen har
vært formidabel og i fjor omkom «bare» 19 yngre førere, selv
om det er 19 for mye, viser det at ungdommen er blitt mer
trafikksikker.
Men den siste måneden har vi vært vitne til en rekke negative
medieoppslag vedørende råkjøring blant våre yngste trafikanter. Senest denne uken kunne Romerikes Blad fortelle at
en ung fører mistet lappen etter å ha kjørt i 150 km/t i en 80sone på Fuglefjellveien mellom Årnes og E16 i Nes.
Tidligere i april skrev Aftenposten at en mann i 20-årene mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 182 km/t i en 100-sone
på E6 på Hvam, nord for Oslo.
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Det foreligger stort potensial for dødsulykker og hardt skadde
med slik råkjøring, og jeg mener dette er usolidarisk overfor
resten av samfunnet. Sykehusene trenger ikke flere utfordringer når de i disse dager jobber intenst for å bekjempe
koronapandemien. Syv personer mistet livet på norske veier i
mars, hvorav to var i aldersgruppen 16-24.
Ung i Trafikken er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, og vårt mål er at ingen skal dø eller bli hardt
skadd i trafikken – det er derfor svært bekymringsfullt at unge
voksne, særlig menn, ikke tenker konsekvenser før de handler
uaktsomt i trafikken. De utsetter både seg selv og andre for
fare.
Vi er heldigvis langt unna skrekktallene fra 60 og 70-tallet,
men vi må ikke miste grepet rundt råkjøringen.
Vi har ingen å miste.
Stig Eid Sandstad
Daglig leder, Ung i Trafikken
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Ville du ha sittet på med
en som ikke har kontroll?
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Sjåfør påvirket av cannabis,
dobler risikoen for en bilulykke.
Ikke bli en del av statistikken.
Si nei, ta en annen vei.
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Din stemme teller
«Folkets favoritt» er DeathTrip-kampanjen som publikum elsker.
I kategorien «Folkets favoritt» kan du være med å stemme frem
den beste kampanjen mot rus i trafikken.
Følg med i våre sosiale medier, og stem 12-14 juni.
PS! Det er ikke sikkert at akkurat disse plakatene blir finalister.
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Tromsø Bilstereo AS

Adolfsen maskin og transport AS

Skattørvegen 77, 9018 TROMSØ
Tlf. 480 03 200

Solliveien 22, 9303 SILSAND
Tlf. 474 14 226

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Wist Last & Buss AS

Skoleveien 12-14
9407 HARSTAD

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Tlf. 77 00 05 80
www.hoklandmarina.no

Midtnes Hotel
6898 BALESTRAND

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.

Tlf. 57 69 42 40
post@midtnes.no

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

www.midtnes.no

post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

www.tratec.no

Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

Halbrendsøyra 9, 6800 FØRDE
Tlf. 57 83 08 00 - www.fordevulk.com

Nulltoleranse alkohol
langs
Nulltoleranse
for all
rusveiene
langs våre veier
Orkland
kommune
nyeorkland.no

Halden
kommune
halden.kommune.no

Vestnes
kommune
vestnes.kommune.no

nordre-follo.kommune.no

Luster
kommune

Stjørdal
kommune

Psykisk Helseteam
luster.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Etat oppvekst

ardal.kommune.no

stjordal.kommune.no

Inderøy
kommune
inderoy.kommune.no

Vefsn
kommune
vefsn.kommune.no

vik.kommune.no

solund.kommune.no

Sveio
kommune
time.kommune.no
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flekkefjord.kommune.no

flesberg.kommune.no

www.kautokeino.kommune.no

Bit Maskin AS
Torggata 22
8200 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

avd. Finnsnes
Botnhågen
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

Dykker

CE Pontoppidan
Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Industriv. 1
1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

Din Bilhjelp
Fjellvangvegen 4
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Kjærringholmen
Familiecamping
Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 901 07 721

Heiene Transport

Frank Kjosbakken AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

Liv Yvonne Heyerdahl
Enerhøgdveien 15
1459 NESODDEN
Tlf. 905 08 691

Ronny Tangeland
Transport

Vallevegen
2850 LENA
Tlf. 61 16 14 50

Linneruds
Biltransport AS
Løkenvangen
2072 DAL
Tlf. 905 45 735

Graving og
Transport

Bilskadereparatøren
Odd Gunnar Hvattum

Refsland
Transport AS

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

RM transport

Bondhus
Trafikkskule

Flatøyvegen 24
5918 FREKHAUG
Tlf. 55 99 94 00

Janki
Transport AS
Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Ivar Aasen gata 4
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Furnesvegen 12
2382 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 36 74 33

Auto 8-8 Rico AS
Brusdalsvegen 207
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

NorthSea
Terminal AS
Midtunlia 17, 5224 NESTTUN

Tlf. 920 48 420

Stenbaks AS

6443 TORNES I ROMSDAL

Jahr
Bilservice A/S

Lambertseter
Bilverksted AS

Jarv., 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Tlf. 928 99 105

Apotek 1 Bømlo

Baklivegen
3570 ÅL
Tlf. 905 20 071

Tingnesvegen 7
2900 FAGERNES
Tlf. 901 55 625

Tlf. 922 84 987

1592 VÅLER I ØSTFOLD

Randabergveien 98
4027 STAVANGER
Tlf. 405 88 804

Rødberg Dagligvare
Maskinavdeling
Hvammen
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

Folkestadhøgda 1

Cecilie Thoresens vei 7
1153 OSLO
Tlf. 22 74 04 33

Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Høgskolevegen 1
7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Bjørgs
Trafikkskole

Bjørn Tøraasen AS

Sandnes
Bilverksted AS

Viking Stårheim

Bilbutikk 1 AS

Vinsrygg VVS

Ornes
Båtbyggeri AS

Ulvesund
Elektro AS

Innherredsvegen 63 B
7503 STJØRDAL
Tlf. 909 52 222

Sletta Verft AS
6693 MJOSUNDET
Tlf. 71 64 77 50

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Kvaenveien 7
1529 MOSS
Tlf. 69 23 56 00

1431 ÅS
Tlf. 64 94 29 65

Bjørn Liodden

Framo Flatøy AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Lena & Centrum
Trafikkskole AS

Gubberudvegen 118
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 61 53

Revisorkollegiet AS

Brække
Eiendom AS

Malermestrene
BMV AS

Finn Løken AS

Bømlo Storsenter
Bankbrekko 6
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80

Storg 19
3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Ottestad
Autolakk AS

Myrvegen 22
6421 MOLDE
Tlf. 958 86 758

avd. Kongsberg

Stensrud Musikk

Møre og Romsdal
avd. Molde
Gammelseterlia 4
Tlf. 71 24 93 00

Tromstad Kro

6870 ORNES
Tlf. 57 68 39 30

Prosess-Elektro A/S

Haltdalsvegen 963
7380 ÅLEN
Tlf. 463 66 319

Meierig. 1
6885 ÅRDALSTANGEN
Tlf. 57 64 85 00

Veggli Bil og
Maskin AS

Sparebank 68° Nord

ANONYM
STØTTE

Knut Kjørslevik

Christensen & Jensen
Transport AS

Erlevegen 15
6723 SVELGEN
Tlf. 905 06 929

Korssund
Rørservice AS

8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 10 10

Leikanger Auto AS

Stryn Elektro A/S
Tonningsg. 24
6783 STRYN
Tlf. 57 87 29 20

Vestviken
Boring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN
Tlf. 993 00 055

6718 DEKNEPOLLEN
Tlf. 57 85 50 80

Drammen Kino AS
Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89
www.kvamme.no

Måløy Auto AS
Gate 1 nr 26
6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 04 07

Stryn Bilverksted
Grandevegen 4
6783 STRYN
Tlf. 481 95 555

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Adamsrød
Ferdigplen AS

Fjørev. 4
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 28 95

Mo
Taxisentral AS

Bygdeveien 31
3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

Svarstad
6783 STRYN
Tlf. 916 26 586

Stil Frisør og
Velvære AS

Ole Irgens vei 82
5019 BERGEN
Tlf. 992 93 595

Hanahaug 10
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

6777 STÅRHEIM
Tlf. 57 86 37 30

Reint AS

Onstadvegen 25
5745 AURLAND
Tlf. 907 49 388

3628 VEGGLI
Tlf. 922 93 142

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Doktor Sjursensveg 8
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 900 74 122

Ole Tobias Olsens gate 17

8622 MO I RANA
Tlf. 07 550

Adamsrødveien 102
3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43

Star Bildeler
Stig Myrmo

Tordenskjolds gate 48
8656 MOSJØEN
Tlf. 997 91 704
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Bilvask er tema for neste kryssord, med fire tema-ord spredt omkring, samt et
lite rim i ordgata. Illustrasjonen tas fra s.12 i siste nummer, det venstre bildet
oppe på sida. En aktuell korona-helsefagmann har også fått plass i kryssordet.

MA-kryssord 3-2020

Mvh Arvid Sakseide

Kryssord 3
2020
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helsefagmann
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Båt & Motor
Senteret AS
Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

Elveg 1
7713 STEINKJER
Tlf. 74 10 01 30

Kristian H Stensland
Konsvikosen
8754 ØRESVIK
Tlf. 992 94 901

Svendsen
Maskin AS

Brøstadbakken 51
9311 BRØSTADBOTN
Tlf. 917 27 778

Storfjord Auto AS
Sommersetlia 1
9143 SKIBOTN
Tlf. 77 71 51 20

Advokatfirmaet

Jon Reidar Aae AS

Tt- Invest AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Glåmveien 2
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 58 00
www.tynsetdiesel.no

Einar Dalaker

Knapphus Dekk
Bilverksted AS

Odd Gleditsch AS

Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 86 72

Vatnesenteret AS
Sentrum
6265 VATNE
Tlf. 70 21 31 01

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Birkeland
Elektro A/S

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Førde
Bilberging AS

Trollheimen
Turbuss

Ørland Bil AS
Toyota

Henning Ullestad
Transport

Trondsen Auto AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Håndverkerveien 4 B
9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Utne
Transport AS

Fremad
Eiendom AS

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Nidaros Frakt AS
Heggstadmoen 14
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 91 15 30

Tegnekonsulenten
Hestetun Limited
Ålmennhagen 10
6884 ØVRE ÅRDAL
Tlf. 909 36 001

Hagelundvegen 25
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Nord
Lakkering AS

Bilsenteret
Bjugn AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Sørlandets
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Elite Bil AS
Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Bjugnveien 24
7160 BJUGN
Tlf. 72 52 05 30

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Nittedal
Karosseriverksted AS
Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Sigmund Hvila AS

H Trans og Anl
Power K-A
Nicolaisen

Nordbygda207
3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 47 25

Skysskroa AS
Sentrumsvegen 93
3550 GOL
Tlf. 917 24 862

Havnegata 111
3040 DRAMMEN
Tlf. 994 48 884

Mølleveien 4
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

Lyngseidet
Bilverksted A/S

G Eilertsen AS

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 01 55

Strandg 95
6060 HAREID
Tlf. 70 09 53 00

Ramsøy AS

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Feldbergveien 107
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Lantz Auto AS
Verksveien 13
4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 08 555

Tore Løkke AS
7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

ANONYM
STØTTE

Vebjørnsvei 1
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 05 30
www.lierhus.no

Maskin &
Autoservice A.S
Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Sannidalsveien 164
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 65 00

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

AS Snertingdal
Auto

Snertingdalsv 1741
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Siv Anita’s Frisør
Stasjonsvegen 5
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 07 99

Beverstien 3, 3188
HORTEN
Tlf. 33 07 07 50

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

F H pukk AS
Sundsmoen
3855 TREUNGEN
Tlf. 481 31 025

Finn’s
Vareekspress AS
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Østfold
Taxitjenester AS
Møllegata 24
1811 ASKIM
Tlf. 02 137

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Kurt Syversen
Transport og
Eiendomsservice AS

Bil-Spesialisten AS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Rødmyrlia 2
3735 SKIEN
Tlf. 35 91 52 50

Toms
Elektrotavler

6801 FØRDE
Tlf. 970 08 082

Reidar Beck
& Sønn AS

Industrivegen 20
2850 LENA
Tlf. 61 16 34 18

Tak-Leverandøren AS

Østhellinga 31
3370 VIKERSUND
Tlf. 971 25 054

Su Consulting AS

Lofoten
Industri AS

Storgata 36
2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20

Forbergvegen 118
3803 BØ I TELEMARK
Tlf. 400 20 017

5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Gauterødveien 39c
3154 TOLVSRØD
Tlf. 909 10 127

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

K. Halstensen AS

Fiboveien 20
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Vorsetøyveien 18
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 85 00

Sagstuveien 8
3243 KODAL
Tlf. 907 64 907

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Birkeland
Bruk AS

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Smivegen 3
7340 OPPDAL
Tlf. 905 50 617

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

Haukelivegen 497
5576 ØVRE VATS
Tlf. 52 76 73 12

Tor Ivar Martinsen
Transport AS

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 06 90 00

Munkerudveien 27 A
1163 OSLO
Tlf. 920 31 701
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

ENDELIG SOMMER!

MA - Rusfri Trafikk og Motorføreren ønsker
medlemmer og lesere en god sommer!
Ta godt vare på hverandre, og kjør
forsiktig om du skal ut på veien.

