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I vår politiske plattform og handlingsplan som ble vedtatt på landsmø-
tet i Trysil i juni, ble det nok en gang fastslått at vårt samfunnsoppdrag 
og langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av 
ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal 
utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamen-
ter. Lykkes vi her, har vi gitt et vesentlig bidrag til mindre rusbruk i samfun-
net og skapt en stor rusfri arena.

I Norge fortsetter fyllekjørere å kjøre, uten førerkort og til stor fare for 
andre. Nær 50 % av de 10 000 promilletatte i fjor, kjørte uten førerkort.

Alkohol er fremdeles det aller farligste rusmiddelet i trafikken. Skal vi 
oppnå Nullvisjonen mener MA at det er viktig at forsterkede tiltak som vi 
vet virker, for eksempel mer bruk av alkolås, iverksettes. 

Derfor forsøker vi blant annet å oppnå politisk aksept for innføring av 
alkolåsprogram for promilledømte. I september arrangerte vi et seminar 
i Oslo, Safe & Sober Talk, i samarbeid med ETSC (European Transport 
Safety Counsil) og Trygg Trafikk, der temaet var nettopp alkolås og kam-
pen mot fyllekjøring. Her fikk vi blant annet høre erfaringene fra svenske 
myndigheter om deres alkolåsprogram. Les artikkelen på side 7 om hva 
brukerne av programmet, altså de promilledømte, selv mente.  

Jeg kan ikke unngå å snakke om årstiden vi er inne i. En deilig sommer er 
jo ugjenkallelig forbi, og høsten har meldt sitt inntog for fullt.

Med høsten kom mørket, og mørket, det skjuler så mangt, for eksempel 
gående uten refleks og syklende uten både lys og refleks. I tillegg er de 
enøyde bilistene blitt langt mer framtredende enn for noen uker siden. 

Jeg håper at vi alle gjør vårt beste for å være synlige i trafikken og for 
selv å se godt. Høstmørket er lumskt! Bruk refleks og pass på at bilen og 
sykkelen har de lysene som skal være der. At flere av MAs lokalavdelinger 
deltar på refleksaksjonen sammen med Trygg Trafikk den 18. oktober, er et 
flott bidrag til økt trafikksikkerhet og godt samarbeid!

Ha en fortsatt fin høst!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

Rusfrie soner og farlig høstmørke
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Av Mari Nyberget

Feiret 90 år – og la slagplan for de neste 90

Gjennom to varme junidager i naturskjønne Trysil feiret MA - Rusfri Trafikk 
sitt eget 90-årsjubileum. Landsmøtet 2018 ble også et vellykket verksted 
for utmeisling av MAs arbeid de kommende årene.

Leder for vertsavdelingen Trysil, Ole 
Arild Bovolden, ønsket delegatene vel-
kommen til Radisson Blu Resort hotell, 
og i god tradisjon fikk han overrakt 
landsmøteflagget fra arrangørene av 
landsmøtet i Bergen 2016; Hordaland 
avdeling ved Alf Seim. Bovolden opplys-
te at Trysil også arrangerte landsmøtet 
i 1994, og selv om arrangementet er 
blitt noe mindre siden den gang, sto 
en rekke viktige saker på dagsordenen. 
Landsmøtet er organisasjonens øverste 
organ, og finner sted annet hvert år. 
Om lag 60 delegater og til sammen ca. 
100 deltakere var samlet på Trysil den 
8. – 9. juni.

Hilsen fra Storberget
Påtroppende fylkesmann i Innlandet, 
Knut Storberget, holdt landsmøtets 
åpningsforedrag, hvor han blant annet 
fokuserte på MA – Rusfri Trafikks rolle 
som frivillig organisasjon i samfunnet, 

samt den viktige og troverdige stem-
men organisasjonen har. 
– Da MA begynte å kjøre alkolås-saken 
var det mange som trakk på smilebån-
det. Nå ser jeg at det introduseres en 
ny generasjon alkolås, og fra 2019 blir 
det påbudt med alkolås i alle busser 
og minibusser. Dere har lov til å gi dere 
selv en applaus, sa Storberget fra sce-
nen. I tillegg til å gratulere hjerteligst 
med jubileet, oppfordret han organisa-
sjonen til å stå på for en rusfri trafikk 
også de neste 90 årene.  
Avtroppende styreleder Ann-Cathrin 
Becken fulgte opp med å understreke 
behovet for en fortsatt sterk innsats for 
å hindre rus i trafikken. 
– Vi må være ambisiøse, engasjerende 
og nytenkende hvis vi skal nå fram. 
Dette arbeidet begynner vi med i dag, 
slo hun fast. 

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen innledet forhandlingene 
med å presentere aktivitetene organi-
sasjonen har hatt gjennom den to år 
lange landsmøteperioden. Hun benyt-
tet også anledningen til å takke alle for 
godt samarbeid de siste årene. Videre 
ble styrets årsberetning og regnskap for 
hvert av årene 2016 og 2017 presentert. 

Vedtok navneendring
På vegne av sentralstyret orienterte 
nestleder Marit L. Sandøy om proses-
sen om navneendring etter landsmøtet 
2016, og hvordan avdelingene ble in-
volvert i å finne og bestemme nytt navn 
til MA – rusfri trafikk og livsstil. Det 
ble vedtatt mot sju stemmer at navnet 
nå endres til MA – Rusfri Trafikk. Flere 
andre viktige saker ble også behandlet 
fredag, da landsmøteforhandlingene 
fulgte en saksliste som inneholdt 18 

LANDSMØTET 2018 – TRYSIL

HELE GJENGEN: I alt 100 personer tilknyttet MA - Rusfri Trafikk var samlet i Trysil under landsmøtedagene.
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Feiret 90 år – og la slagplan for de neste 90

poster fordelt over to dager.  
Lørdag morgen startet forhandlingene 
igjen, med et avbrekk av foredraget 
«Det Gode Vertskap» ved Märit 
Torkelson. Hun snakket engasjert og 
inspirerende om hvordan man kan 
være gode verter, både overfor nye 
medlemmer, som i MAs tilfelle, eller 
som privatperson og som arrangør.

Alkolås og båtpromille
Videre ble politisk plattform og hand-
lingsplan for neste landsmøteperiode 
debattert. Uttalelser fra landsmøtet til 
pressen ble også presentert, det ble 
enighet om å uttale seg om innføring 
av alkolås i drosjer og å senke promil-
legrensen til sjøs. 
For gjestene som ikke var delegater, 
ble det arrangert en egen tur mens 
forhandlingene pågikk. En interessant 
omvisning i Kongeparken i Nybergsund, 

hvor de oppmøtte fikk lære mer om his-
torien bak suksessfilmen «Kongens nei».

Valg og framtid
Under forhandlingene lørdag var det tid 
for valg av ny styreleder og nytt styre. 
Ann-Cathrin Becken hadde sittet som 
leder av MA – Rusfri Trafikk i seks år. 
Etter disse tre periodene hadde hun 
frasagt seg gjenvalg. Kjell Einar Årsland 
fra Molde ble enstemmig valgt til ny 
styreleder. I neste utgave av Motorfø-
reren kan du lese mer om den nye styre-
lederen i et eget portrettintervju. 
Ole Arild Bovolden og Margreth 
Karlsvik ble takket av som 
styremedlemmer, og dermed består 
det nye styret for perioden 2018 - 2020 
av Stig Eid Sandstad, Jan Arnstein 
Liknes, Kjell Einar Årsland, Marit L. 
Sandøy, Anne Beate Budalen, Arnhild 
Cadamarteri, Olav Klungre og Torfinn 

Grav. Varamedlemmer er Jan Haugen, 
John Jentoft og Kåre Simenstad. 

Fest og hygge
I år strakk landsmøtet seg over færre 
dager enn tidligere år, dermed ble 
festmiddagen arrangert fredag kveld, 
mellom de to forhandlingsdagene. Del-
takerne ble servert en nydelig treretters 
meny, mens lokale tryslinger og MA-
medlemmer underholdt. 
Blant annet holdt tidligere leder i MA 
og æresmedlem, Jens Arne Stautland, 
et kåseri med skråblikk på MA – Rusfri 
Trafikk i 90 år, mens trysling Roar Vin-
gelsgård serverte et humoristisk kåseri 
om Trysil og tryslingen.

TRYSLINGER: Gunnar G. Bjørseth og 
ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp), under 
landsmøtets åpning.

NY LEDER: Kjell Einar Årsland fra Molde 
ble valgt til ny styreleder på Landsmøtet.

ÅPNET LANDSMØTET: Påtroppende 
fylkesmann i Innlandet Knut Storberget 
(f.v.), Gunnar G. Bjørseth, ordfører i Trysil 
Erik Sletten, tidligere styreleder Ann-
Cathrin Becken og leder i Trysil avd. Ole 
Arild Bovolden.
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Flere MA-medlemmer mottok heder og ære denne kvelden.
Ann-Cathrin Becken og Aud Ingrid Pedersen ble overrakt 
hver sin historiske fortjenestemedalje i gull. De er de to 
første kvinnene i MA – Rusfri Trafikk sin historie som mottar 
denne medaljen. 
Trafikkplaketten gikk til politioverbetjent og politispesialist 
på trafikkulykker ved Molde politistasjon, Kjell Bjørn Riise 

Johansen, for hans mangeårige arbeid for å trygge trafikken i 
Møre og Romsdal. Han hadde dessverre ikke mulighet til selv 
å være til stede, men Kjell Einar Aarsland tok imot plaketten 
på hans vegne.
Lørdag ble Oppland avdeling kåret til årets avdeling for pe-
rioden 2016-2017. De mottok en gave på 5000 kroner.

Fikk heder av landsmøtet

LANDSMØTET 2018 – TRYSIL

NYTT STYRE: Stig Eid Sandstad (f.v.), Jan Arnstein 
Liknes, Kjell Einar Årsland, Anne Beate Budalen, 
Marit Sandøy (foran), Arnhild Cadamarteri, Olav 
Klungre og Torfinn Grav.

NY OG GAMMEL STYRELEDER: 
Ann-Cathrin Becken takket for seg 
etter seks år som styreleder i MA-
Rusfri Trafikk, og ga stafettpinnen 
videre til nyvalgt leder Kjell Einar 
Årsland.

TAKKET AV: Markedskoordinator Brita Hoksnes Eriksen har 
jobbet for MA siden 1976. Hun fikk blomster og en stor takk av 
generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

HISTORISK: Ann-Cathrin Becken og Aud Ingrid Pedersen var 
de to første kvinnene i historien som mottok MAs fortjeneste-
medalje i gull.

SVENSKER: Leder av MHF i 
Sverige, Maria Bergström, var 
invitert som gjest på landsmøtet. 
I tillegg var to representanter fra 
lokalavdelingen til MHF i Malung 
spesielt invitert av Trysil avdeling.



Av Mari Nyberget
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Safe & Sober Talk i Oslo

Den 18. september samlet den euro-
peiske trafikksikkerhetsorganisasjonen 
ETSC, MA - Rusfri Trafikk og Trygg 
Trafikk 32 deltagere fra Norge, Sverige 
og Danmark sammen med eksperter 
innenfor teknologi, juss og politikk, 
samt myndigheter, for å diskutere hvilke 
tiltak som bør iverksettes i kampen mot 
ruskjøring. 
Overlege Gudrun Høiseth var én av syv 
foredragsholdere som snakket om rus i 
trafikken under seminaret. 

Tar større risiko  
– I Norge har vi lyktes godt med å lære 
folk at alkohol og trafikk ikke hører 
sammen. Likevel ser vi at de som faktisk 
kjører med promille, er vanskelig å nå ut 
til. Dette er en type førere som ofte er 
villig til å ta større risiko enn den jevne 
bilføreren. Fyllekjørerne mangler fører-
kort i nær 50 prosent av tilfellene, og 
mange av dem har kriminelle rulleblad 
fra før, fortalte hun. 
Roar Skjelbred Larsen fra Utrykningspo-

litiet (UP) tok også opp problemet med 
fyllekjørere som skiller seg fra vanlige 
førere. 
– Gjennomsnittspromillen på dem vi tar 
for fyllekjøring i Norge er 1,5. Dette er 
ikke en familiefar som har tatt seg et 
glass rødvin og satt seg bak rattet en 
lørdagskveld, fortalte den assisterende 
UP-sjefen. 

Positive svenske erfaringer
Et alkolåsprogram for promilledømte vil 
kunne bidra til at disse alvorlige forbry-
telsene i veitrafikken blir færre, mener 
generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, 
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. 
– Norge skal ned på null drepte og 
hardt skadde i veitrafikken, og det er 
uakseptabelt at lovlydige trafikanter 
risikerer å bli rammet av en fyllekjører. 
Derfor må man iverksette tiltak som gri-
per direkte inn i handlingene til denne 
gruppen bilførere, sa Kristoffersen.
Sverige har hatt alkolåsprogram 

siden begynnelsen på 2000-tallet, 
og Pär-Ola Skarviken i den svenske 
Transportstyrelsen refererte til en 
svensk undersøkelse gjort av VTI, som 
viser at alkolåsprogrammet har en 
positiv effekt for de promilledømte som 
fullfører det. Momenter de dømte selv 
trakk fram i undersøkelsen var blant 
annet varig endrede vaner når det 
kommer til alkohol og trafikk, redusert 
antall interaksjoner i trafikkulykker, 
redusert forbruk av alkohol, flere reddet 
jobben og ekteskapet.
– 30 prosent av førerne som ble dømt 
for fyllekjøring søkte om å få være med 
i alkolåsprogrammet, og 83 prosent av 
dem fullførte, opplyste Skarviken. 
I tillegg til alkolåsprogrammet ble også 
saker som den praktiske implementerin-
gen av alkolås i alle busser og minibus-
ser i Norge presentert og debattert, 
samt generelle perspektiver fra alko-
låsbransjen og fra MA – Rusfri Trafikks 
svenske søsterorganisasjon MHF.

– Alkohol er fremdeles det rusmiddelet med høyest risiko i trafikken, 
sa overlege Gudrun Høiseth ved Oslo Universitetssykehus under 
arrangementet Safe & Sober Talk i Oslo.

OM RUS I TRAFIKKEN: Overlege Gudrun Høiset og ge-
neralsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

OM RUS I TRAFIKKEN: 
Roar Skjelbred Larsen 
fra UP snakket om ulike 
typer fyllekjørere.

FORNØYDE: 

Fra venstre: 
Olof Hanssen 
(prosjektsponsor 
ACS  - Alcohol 
Countermeasure 
Systems), Antonio 
Avenoso (ETSC), 
Elisabeth og Frank 
Mütze (ETSC). Det er 
ETSC som står bak Safe 
& Sober-prosjektet.
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TRAFIKKSIKKERHET I

VERDENSKLASSE

Skarpe akademikere tar én doktorgrad i 
løpet av karriereren. De mer ambisiøse 
greier to. Noen svært få hardtarbei-
dende slitere skaffer seg tre. Så hva 
skal man da si om Rune Elvik, som i fjor 
tok sin fjerde doktorgrad ved NTNU i 
Trondheim?
– Jeg har alltid ønsket å gjøre en så god 
jobb som jeg kan, og jeg har alltid øn-
sket å få evnene mine dokumentert. Jeg 
er vel kanskje litt unorsk og ubeskjeden 
på den måten. Men doktorgradene var 
for å bevise, for meg selv og andre, at 

jeg duger til noe. Det er enormt tilfreds-
stillende å vite at man kan prestere på 
et høyt nivå. Det gir en dyp glede og 
indre ro, sier den blide eidsvollingen og 
nipper til kaffekruset.

– Kan nå 50 drepte
63-åringen har sagt ja til å la seg inter-
vjue av Motorføreren, og han behøver 
ikke mange minuttene for å bli varm 
i trøya. Når samtalen starter med et 
spørsmål om hvorfor Norge har fær-
rest dødsulykker i Europa, strømmer 

tankene ut i form av strukturerte og vel-
formulerte setninger. Ville for eksempel 
ubegrensede ressurser til trafikksikker-
hetstiltak redusere antall drepte i 2017 
fra 106 til null?
– Jeg har nylig lagt frem en studie for 
Vegvesenet som viser at det er mu-
lig å redusere tallet til rundt 50 – uten 
å bruke ubegrenset med midler. Men 
dette omfatter blant annet en fornyelse 
av bilparken, og her må det i så fall sti-
muleres økonomisk dersom man ønsker 
at fornyelsen skal gå enda raskere.

Man skal kanskje være forsiktig med å fastslå at noen kan mest i verden 
om et fagfelt, men i dette tilfellet mener mange det er helt på sin 
plass: Ingen kan mer om trafikksikkerhet enn forsker Rune Elvik ved 
Transportøkonomisk Institutt (TØI).
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Forsker Rune Elvik har fire doktorgrader:

”Om jeg må velge kun ett tiltak, 
vil det bli bilbeltepåbudet”
– Men når du sier «ned mot 50 drepte» 
– innebærer det at vi må være forberedt 
på at det vil komme en del dødsfall uav-
hengig av hvor mye ressurser vi bruker 
på økt trafikksikkerhet?

– Ja, jeg tror det. Beregningene mine 
viser i hvert fall at det skal mye til for å 
unngå de siste 50. Vi vet at det i dødsu-
lykker er en voldsom overrepresenta-
sjon av kriminelle som ferdes i trafikken 
med stjålne biler, i ruspåvirket tilstand, 
i altfor høy fart og så videre. Det er lite 
som biter på denne gruppen, og jeg 
er redd for at en stadig større andel av 
drepte i trafikken vil være personer med 
avvikende adferd.
– Hva tenker du da om Nullvisjonen? Er 
det noe poeng å opprettholde denne 
dersom det uansett ikke er mulig å 
komme ned på null?

– Nja, jo. Jeg vil nok si at den både har 
vært – og fremdeles er – en viktig inspi-
rasjon. Vi opplevde en skikkelig opptur 
da den ble vedtatt, og Nullvisjonen har 
også bred tilslutning, både politisk og i 
etatene, særlig i Vegvesenet. Et konkret 
eksempel på tiltak som kom i kjølvan-
net av Nullvisjonen, var prosjektet «Ny 
rekkverksnormal» for Statens Vegvesen. 
Mange husker sikkert hvordan man 
tidligere avsluttet veirekkverkene med 
en skrå ned mot bakken. Vi så at disse 
fungerte som rene utskytingsramper 
for biler som kom utenfor veibanen, 
og i dag er disse forbudt og erstattet 
med avrundede avslutninger. Et annet 
eksempel er at vi kort tid etterpå fikk i 
oppgave å gjennomgå fartsgrensene. 
Denne prosessen endte med at myndig-
hetene satte ned fartsgrensen fra 90 til 
80 og fra 80 til 70 på en del veier.
– Apropos fartsgrenser, stemmer 
inntrykket av at fartsgrensene i Norge 
alltid blir justert én vei, altså ned? Og 
med tanke på at lavere fart også repre-
senterer en økt samfunnskostnad i form 
av lengre transport, er norske veimyn-
digheter flinke nok til å sette optimale 
fartsgrenser?

– Det er ikke riktig at fartsgrensene 
alltid settes ned. Man har for eksempel 
økt farten på en del motorveier, både 
til 100 og 110. Men på alt annet enn 
motorvei er det nok lite aktuelt å øke 
fartsgrensene i Norge. I prosjektet 
«Fartsgrensepolitikk» så jeg nærmere 
på ulike prinsipper for fartsgrenseset-
ting. Der legger man på tidskostnader, 
kjøretøys driftstkostnader, ulykkeskost-
nader, støy og klimagasser. Setter man 
en kroneverdi på alle disse kostnadene, 
så kommer man frem til at fartsgrense-
ne stort sett bør økes i Norge. Proble-
met er bare at dette er ytterst vanskelig 
dersom man samtidig ønsker å holde 
fast i Nullvisjonen. Det er nemlig ingen 
tvil om at flere vil bli skadd og drept 
dersom farten øker.
– Hva om veistandarden forbedres 
samtidig?

– Jo bevares, nye veier tåler farten bra. 
Veiene med 100 og 110 har få ulykker, 
og de er de sikreste veiene vi har. De 
ville sannsynligvis også være de sikreste 
veiene selv om man skulle øke hastig-
heten til 130, slik blant annet Frp har 
ønsket. Som forskere prøver vi å være 
politisk nøytrale, men det ville nå likevel 
være litt merkelig om jeg som trafikk-
sikkerhetsforsker skulle gå inn for et 
tiltak som kunne øke risikoen for antall 
drepte, sier TØI-forskeren, og fortset-
ter:
– En del av forklaringen på at det ikke 
vil være klokt å øke grensene ytterli-
gere, er at man også har et fenomen vi 
kaller fartstilvenning. Fenomenet arter 
seg slik at du, etter å ha kjørt en stund 
i høy hastighet, for eksempel i 130, vil 
få et problem når du kommer inn på 
en ny vei der fartsgrensen er vesent-
lig lavere. Er den nye fartsgrensen 60, 
føles det rett og slett som om du står 
parkert. Altså drar du med deg den 
høyere hastigheten inn på veier som 
absolutt ikke er dimensjonert til å tåle 
høy fart. Videre kan du tenke deg at 
en ny vei med 130-grense også tiltrek-

ker seg trafikk fra eldre veier der det 
kjøres langsommere. Det er med andre 
ord en rekke kompliserte faktorer som 
må vurderes dersom man skal se på de 
faktiske konsekvensene av å øke farten 
på enkelte veier.
– Hva mener du er den viktigste forkla-
ringen på at tallet på trafikkdrepte har 
sunket fra 560 i 1970 til 106 i 2017?

– Jeg skulle ønske jeg kunne gi et enty-
dig svar, men jeg tror det er vanskelig å 
si annet enn at det skyldes summen av 
alt som er gjort. Noen ting bør imidler-
tid fremheves. Det aller viktigste er at 
vi fikk et påbud om bilbeltebruk, slik 
at man i dag ligger tett oppunder 100 
prosent bruk. Det andre at vi ganske 
tidlig fikk et påbud om hjelm for moped 
og motorsykkel. Videre har også farts-
grensereduksjonene, samt byggingen 
av et stort antall rundkjøringer bidratt 
til færre drepte. Mer veibelysning og 
sikrere biler med avansert teknologi 
gjør også sitt. Det er, som du skjøn-
ner, mange forhold som har gjort norsk 
trafikk sikrere, men om du tvinger meg 
til å velge ett tiltak vil jeg nok holde en 
knapp på bilbeltepåbudet som det aller 
viktigste.
– Hvorfor ligger Norge så langt fremme 
sammenlignet med andre europeiske 
land? Har det noe med kulturen å 
gjøre?

– Norge har alltid ligget bedre an enn 
de fleste andre land i verden, selv i året 
1970 da 560 mistet livet i trafikken. 
Vi skiller oss ut på særlig to områder. 
For det første har Norge alltid hatt 
fartsgrenser på hele veinettet, og det 
er det ikke alle som kan vise til. Selv 
et progressivt og sivilisert land som 
Sverige har hatt fri fart frem til 1967. Li-
kedan med Finland og Danmark. Folk vil 
nesten ikke tro det, men disse landene 
hadde altså fri fart frem til oljekrisen i 
1973. I Norge fikk vi de første fartsgren-
sene i 1912. Det gikk jo ikke så fort den 
gangen, og de første grensene var på 
15 og 25 km/t. Før det igjen skulle det 



gå en person med et rødt flagg foran 
bilen for å varsle at den kom, ler Rune 
hjertelig før han blir alvorlig igjen:
– Den andre viktige forklaringen er at 
Norge innførte promillegrense på 0,5 
i 1936. Det er litt uklart om vi var først 
i verden, Ungarn skal visstnok også ha 
vært tidlig ute, men vi var i alle fall blant 
de aller første.
– Hva med den teknologiske utviklingen 
av bilene med førerstøttesystemer og 
stadig nye hjelpemidler, har dette hatt 
noen betydning?

– Særlig etter rundt år 2000 har tek-
nologien bidratt en god del. Før dette 
var ikke bilfabrikkene særlig opptatt 
av sikkerhet. I dag er sikkerhet blitt et 
konkurransefortrinn som kundene leg-
ger stor vekt på, og dermed har også 
produsentene måttet tenke annerledes, 
sier Rune, som nøler seg frem til at selv-
kjørende biler alt i alt vil føre til færre 
ulykker, men ikke revolusjonere trafikk-
sikkerheten.

Usikker på selvkjørende biler
– For det første vil det fremdeles være 
fotgjengere, syklister og motorsyklister 
som ikke er automatiserte, og vi må 
nok regne med at disse vil ha ulyk-
ker seg imellom. For det andre er det 
nokså usikkert hvor pålitelig og avan-
sert teknologien kan bli. En bilfører er 
egentlig veldig pålitelig og god til å 
unngå ulykker, og det kjøres flere mil-
lioner kilometer mellom hver personska-
deulykke. De fleste bilførere vil faktisk 
aldri bli involvert i en alvorlig ulykke. 
Teknologien må derfor gjøre de riktige 
valgene i 999.999 av én million tilfeller, 
og kanskje mer enn dette også. Vi vet 
jo fra før at programmer kan inneholde 
feil eller være ufullstendige, og det kan 
også oppstå situasjoner programme-
rerne ikke har tenkt på.
– Men feil i programvare kan rettes opp 
og elimineres for all fremtid?

– Jada, joda.  Man kan selvsagt lage 
læringsmekanismer som stadig forbe-
drer programmet, men dog må de først 
ha gjort feilen da. I en overgangsfase vil 
det dermed være uunngåelig med en 
del ulykker. Den mest åpenbare for-
delen er at en selvkjørende bil ikke vil 
kjøre i fylla, sovne bak rattet, kjøre for 
fort eller ta unødige sjanser.
– Så du er ikke motstander av den nye 
teknologien?

– Nei, på ingen måte. Jeg vil helst ha en 
selvkjørende bil så fort som mulig, slik 
at jeg slipper å drive med den gørrkje-
delige bilkjøringen, sier forskeren og ler 
høyt. 

– Du sier altså at det neppe er mulig å 
komme helt ned mot null drepte, men 
hvilke nye tiltak ville trafikksikkerhets-
forskeren prioritere for å redusere døds-
tallet så mye som mulig?

– Vi har jo allerede lagt frem en rapport 
som sier noe om hvilke fire nye tiltak 
som vil virke best. Komplett fornyelse 
av bilparken vil ha den største effekten. 
Deretter følger intelligent fartstilpas-

ning som gjør det umulig å kjøre over 
fartsgrensen. På tredjeplass kommer 
alkolås i alle kjøretøyer, og det fjerde 
er en slags bilbeltelås som innebærer 
at du ikke får startet bilen før beltet er 
festet. Fullt utbygde firefelts motorveier 
vil også redusere antall ulykker, men det 
kommer jo igjen an på hvilke streknin-
ger man velger å prioritere i årene som 
kommer.
– Du må for øvrig få med at fartsnivået 
faktisk har gått ned de siste årene. 
Dette er noe helt nytt. Siden T-Forden 
og frem til nylig har farten bare økt, 
men nå ser vi at trenden har snudd. 
Ikke dramatisk mye, men nok til at det 
trolig har bidratt til å redusere antall 
ulykker. Vi hadde en teori om at dette 
kunne skyldes stadig flere eldre førere, 
men det viste seg at alderen bare kunne 
forklare rundt 20 prosent av utviklingen. 
Resten må altså skyldes andre forhold.

Innrømmer å kjøre for fort
Til tross for at klokken bare såvidt har 
passert 08:00, og de fleste forbipas-
serende på Oslo S ennå ser ut som 
søvngjengere, er TØI-forskeren kvikk og 
humørfylt. Han bedyrer at han allerede 
har vært oppe i mange timer, og at da-
gens treningsøkt er unnagjort for flere 

timer siden, altså mellom fem og seks 
på morgenkvisten.
– Jeg har nok en litt annen døgnrytme 
enn de fleste jeg kjenner. Jeg prøver å 
legge meg før kl 20, og er oppe igjen 
til frokost i god tid før treningen starter 
klokken 05.
– I dag kom du til Oslo med pendlerto-
get fra Eidsvoll, men hvordan er du selv 

bak rattet når du ferdes på veien i din 
Toyota Auris?

– Jeg holder meg sånn rimelig bra til 
fartsgrensene. Imidlertid kan jeg noen 
ganger ha forståelse for at grensene 
virker for lave og at man blir litt utål-
modig. Jeg ville aldri ha kjørt i 100 på 
en 70-strekning, men må vel innrømme 
at jeg kan ha kjørt i 80, altså innenfor 
marginene for et forelegg og uten risiko 
for førerkortbeslag.
– Du sitter ikke kun og analyserer trafik-
ken rundt deg?

– Nja, jeg følger med, men ikke syste-
matisk. Hvis jeg ser noe jeg reagerer på, 
kan det hende at jeg prøver å avgjøre 
om bilføreren er ung eller gammel, 
mann eller kvinne. Men stort sett gjør 
jeg nok som de fleste andre; lar tankene 
gli og prøver å holde meg våken.
– Du tok den siste doktorgraden i 
emnet økonomisk verdsetting av men-
neskers liv og helse. Noen vil antagelig 
hevde at det ikke er mulig å sette en 
verdi på et tapt menneskeliv. Hva er ditt 
syn på dette?

– Det er i alle fall ikke enkelt. Hvis jeg 
spør deg hvor mye penger du skal ha 
for å ta livet av deg, vil du ganske sik-

MANGE KONFERANSER: Fra ITF round table ved OECD-hoved-
kvarteret i Paris. Rune Elvik snakket om norske erfaringer med 
sikring og fremkommelighet for syklister. FOTO: INTERNATIONAL 
TRAFFIC FORUM



kert ikke ta imot penger, uansett størrel-
se. I en slik forstand kan du si at livet er 
verdt uendelig. Men når ressurser skal 
fordeles og budsjetter settes opp, så vil 
ikke verdien være uendelig lenger. Også 
innenfor helsevesenet er det jo slik at 
det må trekkes opp grenser. Når det er 
sagt, viser studien min at det er kom-
plisert å fastslå konkrete størrelser. Re-
sultatet av alle studier som er gjort på 

området, spriker voldsomt – fra 4.000 
dollar til 197 millioner dollar. Begge 
beløpene er naturligvis urimelige i hver 
sin ende, men jeg har altså ikke gjort 
noe forsøk på å komme frem til presise 
verdier. Det var da heller ikke dette som 
var formålet med forskningen min, sier 
Elvik, og forklarer at utgangspunktet for 
avhandlingen først og fremst var å se 
nærmere på den vitenskapelige tilnær-
mingen til slik verdsetting.
– Så du vil ikke prøve deg på å si hva et 
menneskeliv er verdt?

– Nei, men jeg kan fortelle hva Statens 
Vegvesen bruker som verdien av et sta-
tistisk liv, nemlig 30 millioner kroner. En-
kelt forklart er tallet et uttrykk for den 
samfunnsmessige verdien av å redusere 
antall dødsfall med en person.
– Og dette tar utgangspunkt i hva det 
er forventet at et menneske vil bidra 
med av verdiskapning?

– Ja, til en viss grad, men ikke så veldig 
mye.
– Men det kan vel ikke være følelsen av 
sorg og savn som er forsøkt verdsatt?

– Jo, faktisk har det primært med slike 
forhold å gjøre. Det er denne typen 
komponenter man prøver å sette en 

størrelse på. Verdien av livsgleden, og 
det tilsvarende tapet dersom man faller 
fra. De fleste av oss ønsker å leve fordi 
det er morsomt, ikke for å tjene penger. 
Opplevelsen av familie, venner, hobbyer 
og andre meningsfylte aktiviteter. 
Penger er noe vi trenger for å leve, men 
de er jo ikke grunnen til at vi holder det 
gående. 
En skulle kanskje tro at en mann som 

har tatt fire doktorgrader innen samme 
fagfelt må ha vært lidenskapelig opptatt 
av trafikksikkerhet fra starten av, men 
slik var det alldeles ikke, bedyrer Elvik.
– Da jeg begynte å studere, var inter-
nasjonal politikk min store interesse, og 
jeg så for meg en karriere i utenrikstje-
nesten. I løpet av studietiden endret 
interessene seg. På statsvitenskap 
hovedfag skulle vi til hvert kurs skrive 
en såkalt «semesteroppgave», som 
gjerne kan kalles et veldig lite fors-
kningsprosjekt. Jeg merket at jeg likte 
dette, og et par av dem handlet om 
samferdsel. Det var jernbane og jern-
banepolitikk jeg var mest interessert i. 
Da jeg var ferdig med å studere, ventet 
jeg en innkalling til militærtjeneste noen 
måneder senere og ville i mellomtiden 
ha en korttidsjobb. Jeg kontaktet TØI 
og spurte om de hadde en jobb for en 
3-måneders tid. Det resulterte i at jeg 
ble kontaktet av avdeling for trafikksik-
kerhet og utførte høsten 1979 en jobb 
om ansvars- og myndighetsfordeling i 
trafikksikkerhetssaker.

Nektet militæret
Rune nektet militæret etter kort tid, og 
fikk komme tilbake til TØI i januar 1980. 
Siden har han blitt der.

– Det var tilfeldig at jeg havnet i avde-
ling for trafikksikkerhet. Det kunne like 
gjerne ha blitt en annen avdeling på TØI 
og et annet fagområde. Men jeg har 
evnen til å bli interessert i ting etter at 
jeg har begynt å jobbe med dem. Det 
var altså ingen interesse jeg hadde på 
forhånd som førte meg til trafikksikker-
het, men som sagt mer en tilfeldighet.
– Får du tid til annet enn å tenke trafikk-
sikkerhet døgnet rundt?

– Jeg har et par andre faglige interes-
ser som jeg har vedlikeholdt, men som 
nesten ikke har vært en del av jobben. 
Den ene er jernbaneinteressen. Jeg har 
sporadisk drevet litt jernbaneforskning 
på TØI, men det har alt i alt blitt lite av 
det. Den andre interessen er amerikan-
ske presidenter. Det er en interesse 
fra gymnastiden i årene 1971-74. Jeg 
meldte meg i 2008 opp i emnet «Ameri-
kanske presidenter» i Kvitt eller dob-
belt og var på en audition. Temaet ble 
imidlertid ikke valgt for sending, så jeg 
kom aldri på TV. Jeg leser fortsatt bøker 
om amerikanske presidenter – spora-
disk, men jeg har ikke gitt det opp. Jeg 
kunne sikkert ha blitt forsker på områ-
dene jernbane og presidenter, og hatt 
like stor glede av det som av å være 
trafikksikkerhetsforsker. For altså; det er 
ikke noe spesielt med trafikksikkerhet – 
jeg bare havnet der.

– Skryter ikke
– Men for all del: Trafikksikkerhet er et 
nyttig fagfelt, og det er gledelig å se 
at forskning og annen innsats har gitt 
resultater. Jeg går ikke rundt og skryter 
av doktorgrader. Det trengs ikke. 
Tryggheten det gir, kan man ha for seg 
selv. Da olympiske mestere som Bjørn 
Dæhlie og Marit Bjørgen avsluttet sine 
karrierer, følte de helt sikkert en dyp og 
inderlig glede og stolthet. Jeg kan godt 
forstå hva de har tenkt. Jeg nærmer 
meg også slutten av min karriere, og 
føler ikke at jeg behøver å bevise noe 
mer. Nå handler det mest om å bruke 
kunnskapen til å prestere på et høyt 
nivå en stund til, avslutter han og begir 
seg ut folkemengden for å rekke T-
banen til kontoret på Blindern.
For alle som er opptatt av å forhindre 
dødsfall og alvorlige ulykker i trafik-
ken, er det bare å krysse fingrene for at 
forskerens motivasjon skal være topp 
så lenge som mulig. En vittig tunge har 
sagt at kirkegården er full av folk som 
mente de var uerstattelige, men i tilfel-
let Rune Elvik kan ordtaket delvis snus 
på hodet: For hver dag denne mannen 
går på jobb, tar det lengre tid å fylle 
opp plassene på kirkegården.

Elvik er en av nøkkelfigurene bak Trafikksikkerhetshåndboken, som 
også foreligger på engelsk, finsk, russisk, portugisisk og spansk 
foruten norsk. FOTO: FLEMMING DAHL/TØI



Et kort og enkelt svar på begge 
spørsmålene over, er «ja».
I denne sammenhengen er det definitivt 
slik at alle monner drar – bilprodusenter 
som utvikler og installerer førerstøt-
tesystemer i sine kjøretøy er med på å 
øke trafikksikkerheten ved å redusere 
risikoen for hardt skadde og drepte i 
trafikken.  

Her er vi nå
Forskere fra Transportøkonomisk Insti-
tutt (TØI) har sett nærmere på hvilke 
førerstøttesystemer som gir best effekt. 
Dette er gjort med utgangspunkt i å 
vurdere ulike former for førerstøttesys-
temer opp mot forskjellige scenarioer 
og utviklingstrekk, både på kort og lang 
sikt.
– Rent generelt er det vel fortsatt god 
grunn til å si at føreren alltid må ha hen-

dene på rattet og føttene i beredskap 
ved bremsepedalen, sier Alena Høye, 
forskningsleder og en av forfatterne 
bak studien.
Førerstøttesystemer er altså fortsatt i 
sin begynnelse. Flesteparten av bilene 
som ferdes på veien – både i Norge og 
i alle andre land – har ennå ikke denne 
typen tekniske løsninger.

Ulike scenarioer i 20 år
Selv om bilparken i Norge byttes ut 
i ganske raskt tempo, vil det ennå ta 
mange år før vi får maksimal effekt av 
førerstøttesystemene i trafikken. TØI-
rapporten tar for seg scenarioer som 
beskriver hvordan utbredelsen av syste-
mene vil utvikle seg helt fram til 2035.
Hvis man legger til grunn det mest op-
timistiske scenarioet, kan antallet hardt 
skadde og drepte i trafikken reduseres 

med opptil 16 prosent de neste 20 
årene. Det sannsynlige scenarioet esti-
merer at reduksjonen kan bli på opptil 9 
prosent i samme tidsperiode.
I denne studien har TØI lagt vekt på 
disse fem førerstøttesystemene:
• Automatisk avstandsregulering med 
automatisk nødbrems
• Varsling for mye trafikanter med auto-
matisk nødbrems
• Feltskiftevarsler/kjørefeltholder
• Automatisk fartstilpasning (ISA)
• Alkolås/ruslås

Mest effekt
– Ut fra sikkerhetseffekten kan man si at 
de systemene som man aller minst øn-
sker seg, er de som vil ha størst effekt, 
fortsetter Alena Høye fra TØI.

Hjelperen er nær – 
og den trengs

Nye biler skal gi deg 
den hjelpen du trenger, 
når du trenger den. Med 
førerstøttesystem er 
hele poenget å få hjelp 
av bilen til å avverge 
de mest risikofylte 
situasjonene. Men får du 
virkelig hjelp? Har det 
noen effekt i trafikken? 

Av Geir Christiansen
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Hun snakker om fartssperre og alkolås, 
to av førerstøttesystemene i studien 
som i prognosen gir størst reduksjon av 
hardt skadde og drepte i trafikken.
Fartssperren gjør at man ikke kan kjøre 
over fartsgrensen, og alkolåsen gjør at 
man ikke kan starte bilen uten å være 
helt edru. Som fører er du med disse to 
systemene i bilen satt helt på sidelinjen, 
og Høye tror derfor at det vil sitte langt 
inne å få dette gjennomført. Hun tror 
det vil ligge langt fram i tid, og at det er 
spesielt lite sannsynlig dersom det ikke 
følges av et påbud.

Mange ulike varianter
Flere av førerstøttesystemene har vært 
tilgjengelig i mange år allerede. Riktig 
nok først i luksusbiler, senere har de 
dukket opp i premium-segmentet.
Men nå er tiden kommet til alle produ-

senter og i stort sett alle modeller. Først 
og fremst gjelder dette adaptiv cruise 
control (ACC) og automatisk nødbrems 
(AEB). 
Likevel er det store forskjeller (se egen 
sak neste side) på bare disse to tekniske 
innretningene. De har forskjellige navn, 
forskjellig utstyr, forskjellig reaksjon og 
gir forskjellig hjelp.
– Slike systemer skal i hovedsak gjøre 
det mer komfortabelt og sikrere å kjøre, 
men ikke avlaste føreren i den grad at 
han/hun kan gjøre andre ting, konklu-
derer forskeren fra Transportøkonomisk 
Institutt.

Ansvaret hos føreren
Foreløpig er altså ikke verden kom-
met lenger enn at du som kjører bilen, 
fremdeles må ta ansvar for hvor fort 
den skal kjøre, hvor nært den skal ligge 

bilen foran og hvor trygt den skal ferdes 
i veibanen.
– Det er mange av systemene, ek-
sempelvis bilbeltepåminner, adaptiv 
cruise control, automatisk nødbrems, 
feltskiftevarsler, som gir relativt god 
effekt når det gjelder trafikksikkerhet, 
men det forutsetter at systemene er 
slått på. Hvis all piping og blinking blir 
så plagsom at man slår av systemene, 
så er jo effekten borte. Derfor må man 
også evne å se på hvordan systemene 
fungerer i praksis – at førerne faktisk 
kommer til å bruke dem, og at de ikke 
er så distraherende at de blir en sikker-
hetsrisiko, sier forsker Alena Høye ved 
Transportøkonomisk Institutt.

Førerstøtte fra A til Å
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Førerstøtte fra A til Å

Adaptiv 
avstandsregulering
(Adaptive Cruise Control/ACC):
Regulerer fart og avstand til kjøretøy 
foran (stilles inn av fører).

Feltskiftevarsler
(Lane Departure Warning/LDW – 
Lane Keeping Aid/LKA):
Varsler fører når bilen er i ferd med 
å forlate kjørefeltet uten at dette er 
førerens hensikt.

Blindsoneassistent
(Lane Changing Aid):
Varsler når et annet kjøretøy er i 
bilens blindsone.

Alkolås
(Alcohol Ignition Interlock):
Forhindrer at bilen startes av person 
med ulovlig promille.

Ryggehjelp
Assistert av kamera. Kan også være 
koblet til 360 graders kamera som 
viser bak og sidene.

Nødbremseassistent
(Emergency Brake Assist/EBA):
Forsterker bremseeffekten ved nød-
brems og forkorter dermed bremse-
lengden.

Adaptivt kjørelys
(Adaptive Headlights):
Regulerer lysstyrken etter lysforhold-
ene og kjøreretningen (fjernlysassis-
tent, kurvelys).

Skiltgjenkjenning
(Traffic Sign Recognition):
Viser trafikkskilt på display i bilen.

Automatisk 
ulykkesvarsling/SOS
(eCall / Automatic Crash Notifica-
tion):
Ringer automatisk nødnummer ved 
ulykke, koblet til GPS med hjelp til 
sporing av bilen.

OVERSIKT FRA TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT
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Kollisjonsvarsling
(Forward Collision Warning/FCW):
Varsler fører når bilen er på kollisjon-
skurs med et annet kjøretøy (del av 
ACC).

Automatisk nødbrems
(Autonomous Emergency Brake):
Kraftig nedbremsing for å hindre 
kollisjon, eller redusere omfanget av 
kollisjon som ikke kan forhindres (del 
av ACC og FCW).

Varsling for myke 
trafikanter
(Vulnerable Road User Warning):
Varsler og bremser for fotgjengere 
og/eller syklister foran/ved siden av/
bak bilen.

Varslende ISA
(Intelligent Speed Adaptation):
Viser fartsgrense og varsler ved over-
skridelse av fartsgrense.

Kjørefeltholder
(Autonomous Lane Keeping):
Som feltskiftevarsler, men kan også 
holde bilen innenfor kjørefeltet uten 
at fører må styre.

Antiskrens
(Electronic Stability Control/ESC):
Kan forhindre at fører mister kontroll 
over bilen.

Trøtthetsvarsler
(Attention Assist):
Varsler og anbefaler pause basert på 
førerens kjøremåte.

Kryssassistent
(Cross Traffic Alert/Intersection As-
sistant):
Varsler fører ved kryssende trafikk, 
eller når bilen nærmer seg kryss I for 
høy hastighet.

Automatisk varsling av 
fartskontroll
Varsler i displayet når fartskontroll 
nærmer seg.
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Dersom du har besøkt en bilforhandler 
de siste månedene, har du sikkert lagt 
merke til at de nye, utstilte og blankpo-
lerte bilene er assistert av en elegant og 
smakfull plakat, eller kanskje til og med 
en liten skjerm.
Uansett er informasjonen stort sett den 
samme: utgangspris, fastmontert utstyr, 
motorstørrelse, ekstrautstyr, sikkerhets-
utstyr, og til slutt pris på den utstilte 
bilen.
Men under eller ved siden av denne 
oppskriftsmessige opplistingen av 
bilens data, dukker det opp enda mer 
informasjon. En plakat med opplysnin-
ger om utslipp av CO2 og NOx, om 
avgiftene du må betale – og tydelige 
fargekoder som forteller om dette er en 
grønn, gul, rød eller attpåtil brun bil.
Eller la du rett og slett ikke merke til 
den?

Synlighet hos forhandlerne, innhold på 
plakatene og relevante opplysninger 
i en kjøpssituasjon har vært noen av 
grunnene til at Vegdirektoratet i fjor 
ønsket å endre forskriften som har 
eksistert siden 2001.
– Både forskriften og den tilhørende 
plakaten har vært i bruk noen år, uten 
at det har vært ført så mye tilsyn med 
den, sier sjefingeniør Asbjørn Johnsen 
ved kontor for kjøretøyteknikk i Statens 
vegvesen.
Vi forstår at ordningen ikke har vært 
likt gjennomført i hele landet, og ikke 
nødvendigvis noe kundene har opplevd 
på sin runde hos forhandlerne i jakten 
på sin neste store investering.
Vegdirektoratet har lagt til grunn at det 
er et felles ansvar å få ned utslippet av 
klimagasser. Bileierne må med, nettopp 
fordi personbiler fortsatt står for en stor 

del av CO2-utslippene fra veiene.
Regjeringen har gjennom samferdsels-
departementet et ønske om å være 
i førersetet når det gjelder miljø på 
mange ulike fronter. Allerede i 2015 ga 
derfor departementet oppdraget om 
å forbedre miljømerkingen videre til 
Vegdirektoratet.
– Vi fikk beskjed om å lage en plakat 
som inneholdt flere opplysninger enn 
det EU-direktivet i sin tid krevde. I fjor 
ble den reviderte plakaten introdusert, 
og framover vil vi føre tilsyn hos for-
handlerne. Alle nye personbiler skal ha 
denne synlige miljømerkingen, fortset-
ter Johnsen i Statens vegvesen.
Målet med plakaten er å gi relevante 
og sammenlignbare opplysninger 
om personbilenes drivstofforbruk og 
CO2-utslipp. I tillegg er verdiene for 
NOx-utslipp tatt med for å synliggjøre 

PÅ JAKT ETTER NY BIL?

Nå skal det bli mye enklere å velge den mest miljøvennlige bilen

Av Geir Christiansen

Opptatt av bilens utseende, motoreffekt, pris, dekk og design? 
Myndighetene vil at du skal bry deg aller mest om hvor miljøvennlig 
din neste bil er. 
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Savner info 
om bilens 
sikkerhet
Rådgiver Anne Beate 
Budalen i MA – Rusfri 
Trafikk er oppgitt over at 
de nye kravene til merking 
ikke omfatter bilenes 
sikkerhet.
– Kollisjonsikkerhet og førerstøtte-
systemer er viktig når du skal kjøpe 
deg bil. Statens vegvesen har valgt 
ikke å kreve opplysninger om dette 
i miljø og energimerkingen av biler. I 
stedet henvises det til det europeiske 
krasjtestprogrammet sine nettsider 
på nett, sier Budalen, og utdyper:
–  Vi vet at sikre biler har spilt en 
helt avgjørende rolle i å få ned antall 
drepte og hardt skadde i trafikken de 
siste årene. Det ville derfor vært en-
kelt for Statens vegvesen å innlemme 
et krav om informasjon om kollisjon-
stester i denne merkingen. Selv om 
ikke alle biler blir kollisjonstestet, 
så er det overveldende flertallet av 
solgte biler testet. Denne informas-
jonen bør være lett tilgjengelig for 
forbrukerne når de kjøper bil, mener 
hun. 

Nå skal det bli mye enklere å velge den mest miljøvennlige bilen

eventuelle helseskadelige utslipp i nær-
området der bilen brukes.
– Bilkjøpere har veldig forskjellige be-
hov og ønsker når de velger bil. Hoved-
hensikten med endringene vi gjorde på 
plakaten i 2017, var å gjøre det lettere 
for bilkjøperne å få fram avgassutslippe-
ne (CO2 og NOx) og de avgiftsmessige 
konsekvensene som disse utslippene 
representerer. På denne måten vil kjø-
peren lettere kunne vurdere klima- og 
miljøegenskapene når man skal kjøpe 
en ny bil, opplyser sjefingeniør Asbjørn 
Johnsen.
Myndighetenes håp er at forbrukernes 
valg skal kunne påvirke bilprodusentene 
til å komme opp med modeller som har 
enda lavere drivstofforbruk og skade-
lige utslipp.
I kravet til den nye merkingen ligger 
også at det tydelig skal vises en oppstil-

ling over utslipp hos samtlige av de nye 
bilene som er til salgs hos forhandleren. 
På denne måten skal kunden få enda 
enklere tilgang på nødvendig infor-
masjon for å ta et valg mer basert på 
klimautslipp.
Du bør altså se etter en helt ny range-
ringsliste neste gang du besøker en 
bilforhandler.
Miljø- og energimerkingen er et sam-
arbeid mellom myndighetene og hele 
bilbransjen. Statens vegvesen har vært 
ansvarlig for arbeidet sammen med 
Bilimportørenes Landsforening, Norges 
Bilbransjeforbund og Norges Auto-
mobil Forbund. Opplysningsrådet for 
Veitrafikken leverer datagrunnlaget og 
systemet som bilforhandlerne benytter 
seg av i sine plakater.
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Vi bruker mobilen like mye (ulovlig) som før
Den ulovlige bruken av mobiltelefon i bil viser ingen nedadgående kurve. 
Utrykningspolitiet (UP) mener det må kraftigere reaksjoner til mot synderne.
– Vi ser dessverre liten endring i bruken 
av mobiltelefon bak rattet. De tre siste 
årene har politiet utstedt rundt 18.000 
forelegg hvert år, oppsummerer UP-sjef 
Runar Karlsen.
Mobilbruk i bil har hatt mye fokus den-
ne høsten, nettopp fordi det ikke ser ut 
til å bli noen synlig bedring i de tusen 
bilkupeene rundt omkring i landet.
Likevel er ikke UP-sjefen utelukkende 
nedbrutt over tallenes tale.

– Forbudet som ble innført i 2013, har 
trolig hjulpet på at vi ikke har fått en 
økning i den ulovlige bruken av mobilte-
lefon, konstaterer Karlsen.

Årsak i dødsulykker
Forsikringsselskapene i Norge rapporte-
rer om at bruk av mobiltelefon stadig er 
årsak til en hel rekke ulykker.
– Vi jobber sammen med blant andre 
Statens vegvesen og Trygg Trafikk om å 
få trafikantene til å forstå hvor viktig det 

er å være konsentrert når man kjører. 
Er du uoppmerksom i to sekunder på 
grunn av mobiltelefonbruk, så kan det 
få alvorlige konsekvenser. Det verste 
er at du kan ramme helt uskyldige 
mennesker, sier UP-sjefen.
Ifølge UP ble bruk av mobiltelefon vur-
dert til å være en medvirkende faktor i 
seks dødsulykker i 2017.
Straffen for å bruke mobiltelefon på 
ulovlig måte under kjøring er 1700 

NÅ KOMMER ØKTE BØTER OG PRIKKER I FØRERKORTET

Av Geir Christiansen
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Vi bruker mobilen like mye (ulovlig) som før

Starte og avslutte samtale hvis tele-
fonen står i holder.
Styre telefonen via håndfrie løsninger 
(knapp på rattet etc). Det er tillatt å 
finne kontakt i adresselisten, ringe og 
legge på.
Motta samtaler med mobiltelefon som 
har ledning til øret med svarknapp, 
liggende ved siden av deg.

Snakke i håndholdt mobil.
Fysisk betjening av en mobiltelefon 
som ikke er fastmontert under kjøring.
Taste eller surfe på mobilen mens du 
kjører.
Røre en løs telefon mens du kjører.

kroner. Dette straffenivået har altså 
ikke hatt den ønskede effekten for å få 
antallet ulovlige brukere ned, og flere 
instanser har tatt til orde for å la det 
koste mye mer å bryte denne loven.

Innstrammingen kommer
– Vi støtter at overtredelse av denne 
loven gir både prikker i førerkortet 
og økte bøter, fastslår UP-sjef Runar 
Karlsen.
Endringen av straffen for ulovlig bruk 
av mobiltelefon har vært ute på høring 
fram til september i år, og mye tyder 
på at høringsinstansene er ganske 
samstemte når det gjelder framtidig 

håndhevelse av denne loven. 
– MA – Rusfri Trafikk er enig i at sank-
sjonene for ulovlig bruk av mobiltelefon 
under kjøring bør skjerpes, sier gene-
ralsekretær, Elisabeth Fjellvang Kristof-
fersen, og viser til at uoppmerksomhet 
under kjøring er et alvorlig lovbrudd 
som setter andres liv og helse i fare.
– De senere år har uoppmerksomhet og 
distraksjon, herunder mobiltelefonbruk, 
vært årsak til rundt en tredjedel av de 
alvorlige trafikkulykkene, understreker 
hun.

ULOVLIG LOVLIG

UP-sjef Runar Karlsen.
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Du kjenner kanskje igjen situasjonen:
Bilen hentes etter en dag på verkstedet. 
Du tar en titt på fakturaen, og tenker: 
«Neste gang går jeg et annet sted. 
Dette er for dyrt.»

Tenk langsiktig
Jan Gustavsson er nestor i norsk 
bilbransje, verkstedeier og -driver i en 
rekke år, formann i  bilklagenemnda og 
tidligere medlem i bilbransjeforbundet. 
Han har sett mye, opplevd mye og ment 
mye i lang, lang tid.
Situasjonen ovenfor mener han fint 
kunne vært unngått.
– Her har både bileier og verksted unn-
latt å gjøre det mest grunnleggende i 
et kundeforhold. Punkt én er at verkste-
det må oppføre seg anstendig, og ikke 
skrive regninger med gaffel. De bør ha 
et langsiktig mål med kundepleien sin. 
Punkt to er at bileieren må sjekke pris 
på forhånd. Da slipper de overraskelser, 
sier han.
Det er fortsatt mange som har dår-

lige erfaringer med bilverksteder. For 
de fleste handler det om at man ikke 
er fornøyd med arbeidet som er gjort 
sammenlignet med den prisen man har 
betalt.
Gustavsson er enig i at det kan være 
kostbart å reparere bil. Han anerkjenner 
dem som mener det bør bli billigere – 
rent generelt. 
– Det kan bli dyrt nettopp fordi kunden 
ikke gjør en god nok jobb selv. Du må 
vite hva som skal gjøres, hvorfor det 
skal gjøres og til hvilken pris det skal 
utføres. Kort sagt skaffe deg en spesifi-
sert oversikt. Først da kan du begynne å 
sammenligne, konkluderer Jan Gustavs-
son klart og tydelig.

Glem timeprisene
Og han fortsetter:
– Du kan for eksempel ikke tro at det å 
finne den mest gunstige løsningen er å 
sammenligne timepriser. Det er i bunn 
og grunn helt umulig, siden verkste-
dene jobber helt ulikt. Noen kan utføre 

jobben på en time, andre velger å bruke 
mer tid og kanskje være mer grundig – 
uansett har de i utgangspunktet utført 
samme ærend, sier han.

Fristes av lave priser
Gustavsson mener akkurat det samme 
om å sammenligne prisen på service.
– Begrepet service kan inneholde ak-
kurat det verkstedene selv kommer 
fram til. Merkeverkstedene har en mal 
de skal følge, men du må ha full oversikt 
over punktene i servicen dersom du skal 
sammenligne innhold og pris med andre 
frie verksteder, mener Jan Gustavsson.
Den tidligere verkstedeieren vet godt 
at mange nordmenn fristes av lavere 
verkstedpriser i Sverige. Men han me-
ner at den samme regelen må gjelde 
her: Sjekk hva du faktisk betaler for – og 
husk at de uavhengige verkstedkjedene 
ikke har krav om å følge beskrivelsene 
og rutinene fra fabrikken som merke-
verkstedene har.
Gustavsson mener at det i noen sam-

– Du bør bruke merkeverksted

...men ikke for
enhver pris

Det kan være kostbart å reparere bilen. Noen sverger til 
merkeverkstedet, andre opplever at de får mer for pengene ved å 
velge alternativt. Så hva bør du gjøre? Vi har fått noen gode råd.

Av Geir Christiansen
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-Vi er et veldig godt alternativ
Mekonomen-sjefen mener deres verksteder og ansatte kan utføre det 
meste – til en meget god pris.
Mekonomens verksteder er etter hvert 
blitt svært mange over det ganske land, 
og er nå Norges største kjede på etter-
markedet. Eierkonstellasjonen – svenske 
Mekonomen Group – har dessuten de to 
andre verkstedkjedene Meca og BilXtra i 
sin portefølje.
– Vi finnes «over alt», og kommer man utenfor sentrale strøk 
må man kjøre forbi mange av våre verksteder for å komme 
til et merkeverksted.  Vi er tilgjengelige, har høy kompetan-
se og fine representanter for kjeden over hele landet, mener 
kjedesjef Dag-Inge Simonsen (bildet over) i Mekonomen.
Nyere brukte biler
Hovedkunden til Mekonomen er en bileier med en nyere 
bruktbil. Det vil si en bil som nærmer seg slutten av sin ga-
rantitid som nybil, og som skal over i en tid med utskifting 
av en del normale slitedeler.
– Vi er et meget godt alternativ til merkeverkstedene, siden 
vi kan tilby alle de samme tjenestene foruten rene garanti-
reparasjoner for nybiler. Vi har mye kunnskap og erfaring 
på verkstedene for et bredt antall bilmerker, vi har et lavere 
kostnadsnivå og vi konkurrerer derfor meget godt på pris 
mot merkeverkstedene, fortsetter Simonsen.
Kjedesjefen er opptatt av at man får den samme behand-

lingen i Mekonomens verksteder som hos et merkeverksted.
– Dette er regulert gjennom gruppeunntaket i EU, og gir 
oss tilgang på bilprodusentenes software. På denne måten 
kan vi også oppdatere styreenheter og justere det som 
måtte være påkrevd, opplyser han.
Mekonomen følger før øvrig den lovbestemte reklamasjons-
retten, som i de fleste tilfellene gir kunden en mulighet til å 
reklamere på arbeid og deler i inntil fem år.

menhenger likevel kan være gode 
grunner til å benytte seg av et verksted 
som ikke er knyttet opp mot et spesielt 
bilmerke.
– Vi snakker om enkle jobber, som å 
bytte eksospotte eller bremseklosser. 
Hvis du har en litt eldre bruktbil så kan 
de frie verkstedene gjøre en veldig god 
jobb til fornuftig pris. Likevel er dette 
en del av verkstedbransjen som lever av 
å levere en jobb her og nå. De har ikke 
samme langsiktighet i kundeforholdet 
som det et merkeverksted jobber mot, 
sier Oslo-mannen.
Han er tydelig på at merkeverkstedet er 
å foretrekke dersom verkstedbesøket 
innebærer feilsøking og mer kompli-
serte forhold.

Billigere over tid
Hovedgrunnen til det er at dagens biler 
i så stor grad styres av informasjon 
lagret som datafiler. Dette er så avgjø-
rende for bilens tilstand at du både bør 
og må velge et merkeverksted, mener 
Gustavsson.
– Hvis man ikke velger merkeverksted 

eksempelvis til service i bilens ga-
rantitid, vil man kunne oppleve at det 
dukker opp noen dyrekjøpte erfaringer 
over tid. Man kan ikke se seg blind på 
serviceprisen der og da. Ved å velge et 
merkeverksted så investerer du i den 
eiendelen du har brukt veldig mye pen-
ger på å kjøpe. Det burde egentlig ikke 
være tvil om hva du skal gjøre, råder 
Jan Gustavsson.
Det han sikter til er at merkeverkstede-
ne har tilnærmet enerett når det gjelder 
nyeste data-oppdateringer fra fabrik-
ken, om det er spesielle forhold man 
skal se etter på service, og om noe skal 
endres eller justeres.
– Det er rett og slett ikke mulig å avdek-
ke alle feilene uten spesielle apparater, 
spesialmedarbeidernes kompetanse, 
pluss den unike kontakten med fabrik-
ken. Andre verksteder som påstår at 
de kan fikse alt og alle merker, er ikke 
troverdige.
Den tidligere verkstedeieren nevner 
rustgarantien som et godt eksempel 
på en ordning som må vedlikeholdes i 
garantitiden.

– Hvis du ikke møter til rutineservice 
med en ny bil, så vil det gå utover de 
langsiktige garantiene. Disse garantiene 
fungerer utelukkende hvis man følger 
programmet. I andre tilfeller, for eksem-
pel hvis det oppstår en alvorlig feil rett 
etter at garantitiden er utløpt, så vil for-
handleren gi deg goodwill – hvis du har 
fulgt servicene hos et merkeverksted, 
mener Jan Gustavsson.
Han tror fortsatt på det gode kunde-
forholdet, og at det er en gjensidig 
oppgave å skape dette. 
– Man må forutsette at merkeverkste-
dene yter den beste servicen og er 
opptatt av kundens behov. Men kunden 
vil få mest igjen ved å holde seg til mer-
keverkstedet, ikke hoppe over servicer 
og få stempler i boka.
Og husk: Sammenlign gjerne priser med 
de frie verkstedene, men gi en tilba-
kemelding til merkeforhandleren. Med 
stor sannsynlighet får du bedre forstå-
else for hva som skal gjøres, og dermed 
en bedre pris, sier verksted-veteranen.



Av Mari Nyberget
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Ut på tur –  
med Norges mest kjøpte bilforsikring?

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

Som medlem av MA kan du i tillegg få:
• 14 % rabatt fra første private skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere private forsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår
• egenandelsfordel for kasko på 4 000 kroner

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 915 03100 hvis det er noe du lurer på.
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Av de 106 som omkom i trafikken i fjor var det 20 som omkom som følge av 
ruskjøring. Hvis kjøretøyene hadde hatt alkolås, kunne ni av dem fremdeles vært i 
live, ifølge MA - Rusfri Trafikk.
– Her er det snakk om syv bilførere og 
to motorsyklister som var påvirket av 
alkohol eller blandingsrus med alkohol. 
Hadde kjøretøyet hatt alkolås ville det 
ikke vært mulig å starte, sier general-
sekretær i MA - Rusfri Trafikk, Elisabeth 
Fjellvang Kristoffersen. 

Flest utforkjøringsulykker 
Åtte av dødsulykkene var utforkjørings-
ulykker, mens en var møteulykke. Alle 
de drepte i disse ni ulykkene var godt 
voksne menn. 
– Selv om fjoråret var det beste året 
i trafikksikkerhetens historie siden 

1947, har vi fremdeles en vei å gå for 
å nå nullvisjonen om ingen drepte eller 
hardt skadde i trafikken. Alkolås er 
en velprøvd teknologi som effektivt 
stopper førere påvirket av alkohol, eller 
blandingsrus med alkohol på over 0,2 
promille, sier Kristoffersen. 

Stor andel hardt skadde 
Totalt ble 665 personer hardt skadd i 
trafikken i Norge i 2017. Alkolås i alle 
biler kunne redusert antallet betydelig.
– Vi mangler kunnskap om hvor mange 
av disse som ble skadd som følge av 
ruskjøring. Antar vi at det er samme 

andel rus i disse ulykkene som i dødsu-
lykkene, innebærer det at om lag 70 
personer kunne unngått å bli kvestet for 
livet dersom bilen hadde vært utstyrt 
med alkolås, sier generalsekretær Kris-
toffersen. 
Hun mener vi må være villige til å ta i 
bruk teknologi som virker, dersom vi 
skal komme videre i trafikksikkerhetsar-
beidet. 
– Alkolås i alle biler ville spart mange 
pårørende og trafikkofre for mye 
smerte og sorg.

– Vi kunne spart ni liv 
med alkolås i bilene
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i Norge. Kanskje fordi vi har en svært god bilbonusordning 
og kan gi hele 8 års reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett 
årsak? Dette gir deg en ekstra trygghet på veien.

Som medlem av MA kan du i tillegg få:
• 14 % rabatt fra første private skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere private forsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår
• egenandelsfordel for kasko på 4 000 kroner

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 915 03100 hvis det er noe du lurer på.
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I august var MA – Rusfri Trafikk 
representert under Arendalsuka - Norges 
største politiske møteplass, der vi blant 
annet demonstrerte alkolås.
I tillegg til nettverksbygging 
og faglig påfyll gjennom de 
ulike arrangementene Aren-
dalsuka tilbyr, brukte general-
sekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen og rådgiver for 
trafikksikkerhet, Anne Beate 
Budalen, en dag på standen 
til MA – Ungdom, der de de-
monstrerte alkolås fra KGK. 
De som kom innom standen 
fikk prøve å blåse i en alkolås, 
lære mer om hvordan den 
fungerer og hvorfor den er 
viktig for trafikksikkerheten. 
– Selv om været ikke var på 
topp, så var det et jevnt trykk 

med folk innom oss de timene 
vi stod på stand, forteller ge-
neralsekretær Kristoffersen.  
Hun opplevde folk som veldig 
positive til arbeidet MA og 
MA-Ungdom gjør for trafikk-
sikkerheten. 
– I tillegg til alkolåsen fikk 
folk teste promillebriller, og 
mange reagerte da de prøvde 
promillebrillene på 0,6 som 
man kan kjøre båt lovlig med 
i Norge. Jeg opplever at 
befolkningen ønsker en lavere 
promillegrense på sjøen, sier 
Kristoffersen.

Viste hvordan alkolås fungerer

Anne Beate Budalen demonstrerte og forklarte bruken av 
alkolås for publikum under Arendalsuka.



Av Mari Nyberget
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Den tradisjonsrike trafikksikkerhetskonferansen Tylösandsseminaret ble i høst 
arrangert for 62. gang. Årets tema var «Så delar vi vägen – Tryggt och säkert».  
Det er MA – Rusfri Trafikks søsterorga-
nisasjon i Sverige, MHF, som står bak 
konferansen som tilbyr et attraktivt mø-
tested for kunnskapssamling, erfarings-
utveksling og dialog for alle som jobber 
med trafikksikkerhet.
I alt fem representanter fra MA – Rusfri 
Trafikk og MA Ungdom deltok på årets 
Tylösandsseminar, deriblant den ny-
valgte styrelederen i MA – Rusfri Trafikk, 
Kjell Einar Årsland. 

Norsk politi inspirerte
Under konferansens første dag holdt 
sjef for utrykningspolitiet (UP) i Norge, 
Runar Karlsen, et særdeles godt innlegg 
om politikontroller som virkemiddel mot 
rus i trafikken.  
– Jeg er stolt over at vi per dags dato 
har færre drepte i trafikken i Norge i år, 
enn på samme tid i fjor. Likevel jobber 
vi fortsatt målrettet for at flere ruskjø-
rere skal stanses, og andelen som kjører 

ruset i trafikken skal reduseres, konsta-
terte han. 
Han henviste til Norges nasjonale 
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 
2018-2021, som ble lansert i mars i år.
– Veien er et farlig transportsystem, der 
vi må bruke hele politimyndigheten. Det 
er kort avstand mellom en ruskjører og 
en narkotikakriminell eller andre typer 
kriminelle. Dette er en av de viktigste 
strategiene vi har i Norge, sa Karlsen, 
som jobber etter to hovedspor; å av-
skrekke gjennom mange kontroller og å 
ta de med farlig kjøreatferd. 
I Norge skal alle som stoppes av politiet 
gjennom en alkotest, og politiet har rett 
til å kontrollere alle og enhver. I Sverige 
er det derimot fremdeles slik at det 
må være mistanke om rus eller andre 
kriminelle forhold før politiet kan ta en 
promille- eller rustest. 
– Vi kjører målrettede kontroller, og 

effektiviteten har aldri vært så høy som 
nå. Dette er fordi vi har opparbeidet oss 
kunnskap om hvilke kjøretøy vi skal kon-
trollere, blant annet gjennom automa-
tisk nummergjenkjenning, sa UP-sjefen.  
Han avsluttet foredraget med et reto-
risk spørsmål til salen; Hvorfor skal man 
ha mindre politimyndighet på vei, enn 
andre steder i samfunnet som restau-
ranter og i byen?

Må legge til rette
MA – Rusfri Trafikks rådgiver for trafikk-
sikkerhet, Anne Beate Budalen, holdt to 
foredrag i løpet av seminaret, på vegne 
av Transportøkonomisk institutt (TØI). 
Det første handlet om bedriftens ansvar 
for trafikksikkerhet, og tok utgangs-
punkt i TØI-rapporten «Miniscenario: 
Sikkerhetsstigen». 
– Rundt 40 prosent av trafikkulykkene i 
Europa involverer sjåfører i arbeid, og 
arbeidsgiverne til disse sjåførene kan 

TYLÖSANDSSEMINARET 2018:

UP-sjef Runar Karlsen tok til orde for flere 
politikontroller på norske veier.

– Politiets 
kontroller 
har aldri 
vært mer 
effektive
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gjøre langt mer for å legge til rette for 
trafikksikkerhet enn det de gjør i dag, 
sa Budalen. 
Undersøkelsen fra TØI viser at det er 
svært få transportbedrifter som har en 
systematisk tilnærming til trafikksik-
kerhet i egen bedrift. Alle som kjøper 
transporttjenester har også en mulighet 
til å kreve sikkerhetsstyringsystemer 
ved kjøp av transporttjenester. 
– For eksempel så vet vi at en engasjert 
ledelse i trafikksikkerhetsspørsmål er 
det viktigste for sikkerhetskulturen i en 
bedrift. Oppfølging av sjåførens fart, 
kjørestil og bruk av bilbelte vil også ha 
en kjempestor effekt på tungtransportu-
lykkene, fortalte Budalen. 

Folk blir elsykkel-frelst 
Trafikksikkerhetsrådgiverens andre fore-
drag handlet om elsykler, som er på full 
fart inn i Norge:
– I 2017 ble det solgt 47.000 elsykler, og 
en regner med et større salg i år. Selv 
om elsykkelen går raskere enn en vanlig 
sykkel, viser undersøkelsen fra TØI at 
de ikke fører til flere ulykker.

Elsykkelen åpner opp for nye grupper 
av syklister, og på tross av farten bidrar 
den til en positiv helsegevinst. 
– Det eneste vi ser er at damer over 55 
år rapporterer om litt høyere ulykkes-
frekvens enn resten av syklistene. Men 
dette er kun en studie, og det blir spen-
nende å se fremover når elsyklistene blir 
mer erfarne, sier Budalen.
I undersøkelsen fra TØI fikk et utvalg 
personer i Oslo og Akershus prøve en 
elsykkel over noen uker, og det viste 
seg at folk som får tilgang til elsykkel 
opplevde dette som svært positivt. De 
syklet langt mer enn de ellers ville gjort, 
og betalingsvilligheten for en elsyk-
kel øker når man først har erfart dens 
fordeler. 

Nudging for å påvirke? 
Et annet interessant foredrag under 
trafikksikkerhetskonferansen holdt Mari 
Anne Karlsson fra SAFER. Det relativt 
nye fenomenet nudging kan påvirke 
menneskers valg når det kommer til for 
eksempel å velge matrett på restaurant, 
men kan vi egentlig bruke nudging 
innen trafikksikkerhet? Og hvordan?

– MeBeSafe er et EU-finansiert prosjekt 
der vi tester ulike nudge-løsninger for 
å endre førere og syklisters oppførsel 
i noen spesielle trafikksituasjoner. Det 
handler om å få dem til å velge riktig 
hastighet og rette oppmerksomheten til 
riktig sted, på en måte som ikke krever 
bevisst refleksjon, forklarte Karlsson.  
De fleste trafikksikkerhetstiltakene 
som finnes i dag appellerer nemlig til 
bevisstheten (som for eksempel et farts-
skilt), å handle autonomt på brukerens 
vegne (som et trafikklys) eller for å 
forsøke hjelpe brukerne ved å presen-
tere informasjon (som å vise hastigheten 
på skilt langs veikanten). Dessverre viser 
det seg at flere av disse tiltakene er lite 
effektive, da brukere enten slår dem av 
eller ikke handler på informasjonen som 
er gitt. 
– Nudging gjør at vi handler «riktig», 
uten å være oppmerksom på det. I 
trafikken kan det for eksempel være 
visuelle prosjektikoner og illusjoner for 
å få en syklist til å sakke farten mot et 
kryss, opplyste Karlsson. 

FINT STED: Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristof-
fersen og styreleder Kjell Einar Årsland tilbragte seminarets 
pauser i de flotte omgivelsene Tylösand byr på.

ØNSKET VELKOMMEN: Leder i MHF, Maria Bergström, 
ønsket velkommen til det 62. Tylösandsseminaret.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen og daglig leder i MA-Ungdom, Stig Eid Sand-
stad, klare for ny lærdom om trafikksikkerhet og rus.

PRISER: Tylösandseminarets moderator, Antoni Lacinai, og 
årets redaktør, Tove Wininger.
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www.kms-arkitekter.no
406 29 225

Nordre Enggate 13, Horten

Prøven Bil
Oppdal AS

Vikavegen 2
7340 OPPDAL

Tlf. 72 40 04 20

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS
Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Marthinsen
Bil & Lakk AS

Haugenvegen 2
9146 OLDERDALEN

Tlf. 77 71 84 54

Bøcon AS
Kvålkroken 4

4323 SANDNES
Tlf. 51 95 88 20

Centrum Bil &
Karosseri AS

Dreyfushammarv 10
8012 BODØ

Tlf. 75 58 67 00

Bilsenteret
Bjugn AS

Botngård, 7160 BJUGN
Tlf. 72 52 05 30

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 926 94 743

Lilleborg Bil- og
Bremseverksted AS
Selma Ellefsens vei 23

0581 OSLO
Tlf. 22 65 52 10

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND

Tlf. 52 71 55 14

Unicon AS
avd Drammen

Svend Haugs gate 4
3013 DRAMMEN

Tlf. 03 880

Østfold
Trafikkskole

Storgata 2
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 22 53

Borgar Kittilsen
Verksted AS

Hother Bøttgers g 16
3725 SKIEN

Tlf. 35 90 57 57

Vegard Kirkestuen
Transport

Elvebakken 25
3420 LIERSKOGEN

Tlf. 928 49 080

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Lillehammer
Elektro AS
Tomtegata 6

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Aesthetic
Iceracing
Kirkeveien 7
0260 OSLO

Tlf. 932 73 626

Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

H. Hannevold
Transport AS

Hvittingfossveien 425
3092 SUNDBYFOSS

Tlf. 33 05 78 83

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Modalen 1041
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Turbopower AS
Trollveien 3

3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

 Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

Account
regnskap AS

Hilsenåsveien 7
3370 VIKERSUND

Tlf. 958 04 182

Norheimsund
Servicesenter AS
Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 907 84 005

Auto Consult
Verksveien 7

3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

Autohjørnet AS
Stasjonsgata 91

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 15 66

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Riis Bilglass
Larvik Bilpleie
og Bilglass AS

Elveveien 10
3262 LARVIK

Tlf. 33 18 36 30

West-Maskin
SjekkPunkt

Håbakken
6887 LÆRDAL
Tlf. 57 66 93 05

Toyota Sogn AS
Skarpeteigvegen 1
6854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 66 66

Sundbrei
Transport

Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Borgedal
Bilservice AS
Tromsnesvegen 79

2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Langholen Maskin
John Ove Fuglestad
 Fuglestadvegen 265

4363 BRUSAND
Tlf. 908 69 421

Nordskog &
Sørensen

Entreprenør AS
Høgvollvegen 31
3850 KVITESEID
Tlf. 970 37 729

Brits
Hjemmebakst
Langfjellveien 347
8615 SKONSENG
Tlf. 75 14 82 10

Tlf. 22 88 70 40

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

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

Fimreite
Bergboring AS

Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54
www.slemmestad-optikk.no

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

Høybråten
Glasservice AS

Professor Birkelands vei 27
1081 OSLO

Tlf. 22 30 30 70

Kiwi Hovinveien
Hovinveien 45

0576 OSLO
Tlf. 22 71 45 01

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Kiwi Vestby
Vestbyveien 31
1540 VESTBY

Tlf. 64 95 06 01

Hauges gate 83
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50

Terje Markussen
Transport
Skogliveien 8

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Tømra
Bilverksted AS

7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Eriksen
Dekk og Felg
Buksnesveien 563
8372 GRAVDAL
Tlf. 907 35 873

Kongsberg
Trafikkskole AS

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG

Tlf. 32 73 55 90

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

J. L. Transport AS
Gjelstadveien 40

3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Budbil med tilhenger

Fjellgutta AS
Høyfjellssenteret

Fageråsen
2420 TRYSIL

Tlf. 416 56 942

Cool Trans AS
Vikavegen 1

9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000

ANONYM
STØTTE

Trond Hovland AS
Hvalsveien 7

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 64
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tilbyr funksjonsleie av godkjent alkolås!*  
Vi forstår at det for mange kan være lite ønskelig å binde opp mye kapital i 
kjøp av alkolås. Hvorfor eie når du kan leie?

Dignita garanterer en godkjent og fungerende alkolås under hele leieperioden.

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

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

*pris avhenger av antall.

Nettby Bilsenter AS
Mekonomen Mjøndalen

Strandveien 29
3050 MJØNDALEN

Tlf. 31 41 15 90

Norsk Scania AS
Drammensveien 159, 0212 OSLO
Tlf. 63 94 80 50 - www.scania.no

Autotech AS
Gamle Drammensvei 86

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 85 18 00

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Meny Fevik
Feviktoppen 1
4870 FEVIK

Tlf. 37 29 42 00

Hertz Kongsberg -
Kongsberg Bilutleie

 Sportsveien 13
3615 KONGSBERG

Tlf. 32 28 93 10

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

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

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Drammen
Auto 7 AS

Buskerudveien 117
3027 DRAMMEN
Tlf. 401 61 602

 Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 96 00

Snåsakroa AS
Langnes

7760 SNÅSA
Tlf. 74 15 29 24

www.snaasakroa.no

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Kiwi Askim
 Haugomgata 19

1811 ASKIM
Tlf. 69 88 80 63

Dream of Norway
Caravan AS

Bratthammarvegen 26
5541 KOLNES
Tlf. 957 58 698

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Båt & Motor
Senteret AS

Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Sarpsborg
Snekker Service AS

Kallastenveien 72
1708 SARPSBORG

Tlf. 970 71 990

BK Logistics AS
Industriveien 3

1640 RÅDE
Tlf. 911 70 224

Fruene
Haugestad AS
Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Svene
Lakkering AS
Moen Industriområdet

3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Automek AS
Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

ANONYM
STØTTE

Ringerike
Anleggsservice AS

 Veisteingaten 14
3512 HØNEFOSS

Tlf. 952 73 994

Ytterlandshamna 5, 6050 VALDERØYA
Tlf. 976 91 959

Unelsrudlina 82, 3039 DRAMMEN
Tlf. 917 58 000 - www.drammenvvs.no
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Nulltoleranse for all rus på våre veier



Motorføreren møtte Arve og hans Volvo 
Amazon på idylliske Helgøya i Ringsaker 
en nydelig sommerdag. Volvo-entusi-
asten eier flere eldre Volvoer, men er 
spesielt glad i Amazonen.

I 1964 kunne man få Volvo Amazon i tre 
karosserivarianter; firedørs, todørs og 
Herregårdsvogn. Hele 80.675 amazoner 
ble bygget i 1964, og man kunne velge 
mellom sju forskjellige farger utvendig; 
sort, rubinrød, skiferblå, perlehvit, grafitt-
grå, gyllengul og blågrønn, som for øvrig 
var ny dette året og dermed også den 
mest sjeldne fargen.

I 1964 inntraff også en annen milepæl i 
Volvos historie: Den nye fabrikken på Tor-
slanda i Gøteborg. Fabrikken ble innviet 
24. april, og hadde kostet 240 millioner 
SEK. Åpningen ble foretatt av kong 
Gustav Adolf VI sammen med den ene 
av Volvos grunnleggere, Gustaf Larsson. 
Volvos andre grunnlegger, Assar Gabri-
elsson, døde i 1962 og fikk ikke oppleve 
denne historiske begivenheten.

Perlehvit skjønnhet
Arve Lysthaug fra Helgøya kjøpte altså 
sin 1964 Volvo Amazon i 1992. Bilen var 

stuet bort, og var ikke blitt brukt på noen 
år. Likevel var den i meget god stand. 
Understellet var behandlet og rustfritt, 
batteriet virket som det skulle og med ny 
bensin startet den lett.

Den perlehvite lakken var en anelse slitt, 
og fikk derfor et nytt strøk med farge. 
Ellers er alt på bilen originalt. Arve 
registrerte veteranen 18. mai 1994, og 
siden har den rullet noen kilometer hver 
sommer.

– Jeg vet at bilen ble ble kjøpt ny hos 
Harald Jordkjend A/S på Hamar den 23. 

– Denne bilen ble først gang solgt av Volvo-forhandler Harald Jordkjend på Hamar i 
juni 1964. Jeg fikk tak i den 28 år senere, forteller Arve Lysthaug fra Helgøya.

– Et perlehvitt smykke
1964 Volvo Amazon 121

Av Tommy Hermanrud

Aldri før har det blitt solgt så mange veteranbiler 
i Norge. Og det er ikke lenger bare rikinger eller 

mekkeglade som samler på gamle biler. 

Omsetningen av personbiler som er 30 år eller eldre 
har økt jevnt og trutt de siste 10 årene. I 2017 ble 

det omsatt 13475 veteranbiler her til lands, mot 9317 i 
2005, viser statistikken over eierskifter og bruktimport 

fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV).

Det finnes cirka 200 000 registrerte veterankjøretøy 
i Norge. I tillegg kommer flere uregistrerte kjøre-

tøyer og mange entusiastkjøretøyer av nyere årgang.

Ved Norsk vegmuseum i Lillehammer merker de økt 
interesse for historiske kjøretøy.

– Et økende antall publikummere på museet etterspør 
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juni 1964 av Jorunn Toverud fra Hamar. 
Med bare to eiere, og en kilometerstand 
på 124.000 km, så er det en flott og at-
traktiv bil, mener Lysthaug, som også har 
en 1959 Volvo PV 544. 

Volvo Amazon 1957-1970
Volvo Amazon ble presentert høsten 
1956, og frem til 1970 ble det produsert 
ca. 667.000 eksemplarer av modellen. 
Det var Jan Wilsgaard som designet 
Volvo Amazon, og den blir av mange 
ansett som den vakreste Volvoen som er 
laget.

Prototypen X-1 stod ferdig i mars 1956. 
Denne hadde den nye B16-motoren som 
også PV 444 fikk i 1957. Volvo Amazon 
var en firedørs sedan, og ettersom PV var 
todørs, kunne Volvo-kjøperne nå tilbys 
en større bil med bedre plass. Prisen på 
bilen var satt til 12.600,-.

I 1959 var Volvo først i verden med å ha 
tre punkts sikkerhetssele som standard. 
Det var Nils Bohlin som jobbet med sik-
kerhetsutstyr hos Volvo som fikk patent 
på sin beltevariant i 1958, og i 1959 ble 
det standardutstyr i Amazon og PV 544.

Den 3. juli 1970 forlot den siste Volvo 
Amazon samlebåndet på Torslanda 
fabrikken. Bilen ble fulgt av båndet av 
Volvos direktør Gunnar Engellau og 
visedirektør Svante Simonsson, og kjørt 
rett til Volvo museet i Gøteborg hvor den 
kan ses. Etter 667.323 eksemplarer var 
det slutt.

også gamle veterankjøretøy. Henvendelsene kommer 
over skranken, på mail og telefon. Det viser at bilentusi-
asmen er stigende i befolkningen, sier direktør Geir Atle 
Stormbringer ved Norsk vegmuseum.

Nå blir de bilinteresserte bønnhørt. I 2019 åpner 
Norsk kjøretøyhistorisk museum, vegg i vegg med 

vegmuseet.

– Frem til nå har det ikke eksistert en nasjonal institu-
sjon som ivaretar og formidler den rullende kulturarven. 
Nå har også departement og regjering blitt overbevist 
og gitt støtte til et nytt kjøretøymuseum. Vi skal vise et 
representativt utvalg av de bilene som har preget veiene 
våre, sier Stormbringer, initiativtaker til det nye museet.
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Kjære medlem i MA – Rusfri Trafikk
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Vi er trafikksikkerhets-
organisasjonen som kjem-
per for en rusfri trafikk!
Hver dag risikerer du og dine å møte 
en ruskjører;  på vei til og fra skolen, 
jobb, butikken, trening eller på søn-
dagstur.
Alkoholen er fortsatt verstingen i 
trafikken. Folkehelseinstituttet regner 
med at det er over 14 000 turer med 
promillekjøring hver dag. Nesten 25 
prosent av alle dødsulykker i trafikken 
skjer i rus, og flest skjer med promille!
MA - Rusfri Trafikk har medlems-
kategorier som passer enhver. Se våre 
nettsider under medlem.
Sjekk også ut alle fordelene du har 
som medlem på våre nettsider  
www.marusfritrafikk.no

For verving av Støttemedlem kan du få 1 kinobillett fra 
Norgesbilletten som vervepremie.

For verving av Ordinært og Honnørmedlem med og uten MA 
Autohjelp kan du få 2 kinobilletter via Norgesbilletten som 
vervepremie.

VERVEPREMIER

Ja takk, jeg vil gjerne motta 1 stk. kinobillett 
for verving av ett støttemedlem

Ja takk, jeg vil gjerne motta 2 stk. kinobillet-
ter for verving av ett ordinært- eller hon-
nørmedlem.

Billettene kan brukes på alle kinoer i Norge. Koder for billettene, veiledning og tidsfrist for bruk av billettene blir 
sendt deg via SMS eller epost.

VI MÅ BLI FLERE: Skal vi nå Nullvisjonen  i  trafikken, må vi bli kvitt ruskjøringen. 
Med flere medlemmer får vi utrettet mer! (FOTO: ADOBE STOCK)

MA-MEDLEMSKAP



Gavetips

MA-MEDLEMSKAP

Ønsker du å gi medlemskap som gave til noen du er glad i ?

Skriv mottagers navn og adresse her og send til oss på mail ma@marusfritrafikk.no. 
Det vi trenger av info:

Navn // Fødselsdato // Adresse // Postnummer // Poststed // Mobilnr. // E-post // 
Type medlemskap.

Du kan printe ut gavekort fra vår nettside: Se Medlem, velg Medlemskort i gave – 
klikk på linken for mal.

Støtt oss ved å kjøpe MA-kalenderen 2018 eller 
lodd i MAs landslotteri!

Bestilling kan gjøres til MA – rusfri trafikk på  
telefon 22 47 42 00 eller ma@rusfritrafikk.no.
MA-kalenderen for 2018 er til salgs. Prisen er kr 399, fritt 
tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 100.000 kroner. 
I tillegg er det mange andre flotte  gevinster, og flere penge-
premier.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs prosjekt-
arbeid for rusfri trafikk og trafikksikkerhet generelt. 
Prisen pr. lodd er 40 kroner.
Takk for støtten!

Vi tar i bruk nytt medlemssys-
tem, og går i den forbindelse 
over til digitalt medlemskort.
Det betyr at når du får faktura for 2019 vil 
det ikke være medlemskort på fakturaen. 
Alle medlemskort vil bli sendt pr. SMS, slik 
at du alltid har medlemskortet med deg.

For å motta ditt nye digitale medlemskort 
må du være registrert hos oss med gyldig 
mobilnummer. Ta kontakt med oss på 
ma@marusfritrafikk.no, eller telefon   
22 47 42 00 for å oppdatere ditt med-
lemskap med korrekt mobilnummer.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
betale kontingenten med Avtalegiro!

Du får digitalt medlemskort!

Skattefrie gaver
Forutsetningen er at gave-
beløpet må være på minst 
500 kroner for at giver kan 
få skatte fradrag. Den øvre 
grense for fradrag er 40 000 
kroner. 
For eventuelt over skytende beløp gis 
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge 
loven gå til MAs prosjekter og sats-
ning på trafikksikkerhets arbeid. For 
at  giveren skal kunne trekke fra på 
skatten, må MA ha navn og adresse, 
samt  giverens fødselsnummer (11 
siffer) dersom det er en person, eller 
giverens organisasjons nummer der-
som det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skat-
tefrie gaver kan rettes til:

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

Vi tømmer lageret vårt 
– og du kan få bl.a. 
lommebok og belte 
med gamme logo for en 
rimelig penge. Se også 
våre nettsider for flere 
artikler.

MA-artikler for salg:

40,-

60,-

9,-

120,-

120,-



Med tredje generasjon Ceed har Kia levert en 
viktig modell for det europeiske markedet. Nytt, 
sporty utseende, ny teknologi, nytt utstyr og enda 
bedre kjøreegenskaper. Dessuten har den fått en 
liten navneendring; cee`d har blitt til Ceed.

Navnet Cee`d med apostrof var det få el-
ler ingen som skjønte noe av da den kom 
i 2006. Nå er altså apostrofen kuttet, og 
modellen heter Ceed.

Bilen er produsert for Europa med euro-
peisk design, og det er denne europeis-
ke tilpasningen bokstavkombinasjonen 
CEED indikerer (Community of Europa & 
European Design).

Første generasjon Kia Ceed ble lansert 

i 2006, og var første modell Kia pro-
duserte eksklusivt for det europeiske 
markedet. Siden lanseringen er det blitt 
produsert 1,28 millioner biler, og det er 
knyttet stor interesse til den nye model-
len som vi denne gangen har testet i 
Motorføreren. Bilen er designet i Kias 
designsenter i Frankfurt, og produseres 
på Kias fabrikk i Zilina, Slovakia.

Enkelte designelementer er videreført fra 
Kias sportsbil Stinger, og Ceed har fått 

et mer sporty uttrykk. Lavere, bredere og 
skarpere i kantene enn forgjengeren som 
hadde rundere former. Den har også fått 
en bredere grill med lavere luftinntak. De 
såkalte «ice cubene», altså LED-kjøre-
lysene, som tidligere var forbeholdt GT 
og GT-Line-modellene, er nå standard. 
Baklysene er også LED, og spoileren 
over bakruten gir bilen det lille ekstra, 
sporty preget.

Ceed er bygget på Kias nye plattform 
som kalles «K2», som utnytter plassen 
mer effektivt. Bilens bagasjerom er på 
395 liter, og er blitt større på denne nye 
modellen. Min testbil var lakkert i grå 
metallic, men du kan velge mellom 11 
lakkfarger og felger fra 15 tommer til 
18 tommer, slik at du kan sette sammen 
bilen slik du vil ha den.

Oppgradert interiør
Setter vi oss bak rattet i nye Ceed, møtes 
vi av et velkjent Kia-interiør, bortsett fra 
at materialene er blitt bedre og panelet 
er mer oversiktlig. Du sitter godt i se-
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Sporty og oppgradert!

Av Tommy Hermanrud

Nye Kia Ceed
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tene, og det er god plass både foran og 
bak i bilen. Du sitter lavt, men har likevel 
god oversikt. Infotainment-skjermen er 
lett å forstå. Infotainment-systemet vises 
på en fem eller sju tommers berørings-
skjerm, eller åtte tommer med naviga-
sjon. Bilen støtter også Apple CarPlay 
og Android Auto, har trådløs mobillader, 
JBL-lydsystem og ventilerte og oppvar-
mede forseter. Du kan også få oppvar-
mede bakseter. 

Motorer
Min testbil hadde den nye 1,4 liters 
turbobensinmotoren på 140 hk og med 
sjutrinns DCT-automatgirkasse. Girkas-
sen har to kjøremodus, «normal» og 
«sport». I normalposisjon kjører bilen 
mer økonomisk, og har en mer avslap-
pet styring. I sport-modus aksellererer 
bilen kjappere, og har en mer direkte og 
følsom styring.

Mitt inntrykk er at bilen kledte sport-
moduset, og jeg må innrømme at jeg 
kjørte mest med denne modusen på min 

testtur. Andre motoralternativer er en 
1,0 liters turbobensin på 120 hk, 1,4 liters 
bensin på 100 hk og den nye U3 diesel-
motoren på 115 og 136 hk tilpasset Euro 
6d TEMP utslippsstandard. Alle motorer 
kan pares med en seks-trinns manuell 
girkasse. Den nye 1,4 liters turbobensin-
motoren, samt dieselmotoren på 1,6 liter, 
kan også leveres med sjutrinns dobbel-
clutch automatkasse (DCT).

Mye sikkerhetsutstyr
På landeveien er nye Kia Ceed god å 
kjøre, og modellene oppfører seg som 
den skal både på rett og svingete vei. 
Hjulstøyen er minimal, og du har god 
oversikt i bilen. Produsenten har også 
prioritert sikkerhet, og listen over sikker-
hetsutstyr er lang til å være en bil i denne 
klassen. Modellen Cee’d ble i 2012 tildelt 
fem Euro NCAP-stjerner. 

Her finner vi fjernlysassistent, tretthets-
varsler, filskiftvarsler med Lane Keeping 
Assist System og kollisjonsvarsel. Du kan 
også få Smart Cruice Control med Stop 

& Go, blindsonevarsler, varsel for krys-
sende trafikk bak bilen, smart parkerings-
assistent og fotgjenger-gjenkjenning 
med varsler for kollisjon.

Noe som er helt nytt for Kia i Europa, er 
at nye Ceed blir tilgjengelig med Lane 
Following Assist. Dette er et system 
som kartlegger biler foran i trafikken, 
og identifiserer passende luker i andre 
filer for å kjøre mer økonomisk ved mye 
trafikk. Systemet kan brukes i hastigheter 
mellom 0 og 130 km/t.

Konklusjonen er at nye Ceed fremstår 
som en viktig modell for Kia, og jeg kan 
ikke se noen grunn til at den ikke skal bli 
en salgssuksess med sitt sporty design, 
mengder av sikkerhetsutstyr og gunstige 
pris.
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Av Tommy Hermanrud

Jeg fikk utdelt en ny Kangoo Maxi Z.E. 
elektrisk varebil, med fulladet batteri og 
en rekkevidde på rundt 200 kilometer. 
Kangoo Z.E. leveres i to forskjellige leng-
der, og som to- og femseter.

Maxi er varianten med lengst akselav-
stand, altså den lange typen. Den er en 
av de største i sin klasse, og rommer 4 
kubikk med lasteplass for to europaller. 
Min testbil hadde en elektrisk motor på 
60 hk (44 kW) og automatisk girkasse. 
Rekkevidden på batteriet er oppgitt til 
270 km NEDEC (200 kilometer ved reelle 
forhold), og én times lading skal gi 35 
kilometer rekkevidde.

Som en praktisk bil for håndverkere, er 
det interessant å vite at bilen trekker 
en tilhenger med brems på 374 kilo, 
og nyttelasten kan være opptil 640 kilo. 

Lastebredden er på inntil 1,22 meter, 
og bakdørene kan åpnes i 180-graders 
vinkel. Utnyttbar lengde er opptil 1,86 
meter, mens lastehøyden er oppgitt til 
1,13 meter. Hel skillevegg med vindu er 
standard på alle modellene.

Stort varerom
Varerommet i nye Renault Kangoo Z.E. 
Maxi er stort, og rommer to europaller. 
I gulvet er det 8 lastesikringskroker, og 
gulvet er beskyttet av et sort plastbe-
legg. Min testbil hadde skyvedør med 
vindu og asymmetriske bakdører med 
vindu.

Lastekanten er ganske lav med sine 55-
61 cm over bakken, og gjør det dermed 
enklere å håndtere tunge gjenstander. 
Varerommet har også LED-arbeidslys.

Interiøret består av mye hardplast, og vir-
ker billig. Det er ikke noe premium over 
Kangoos førermiljø, men det behøver 
det heller ikke være i en såkalt arbeids-
bil. Det praktiske veier tyngre enn det 
luksuriøse.

Du sitter ganske godt i setet til tross for 
bakveggen, og alle instrumenter er lett 
leselige. Det manuelle klimaanlegget er 
veldig enkelt å styre. Bilen er veldig god 
å kjøre som følge av den lange akselav-
standen, og den er også smidig og gan-
ske støysvak til varebil å være. Elmotoren 
gir god respons, og strømnivå-måleren 
holder lengre enn jeg hadde fryktet.

Lave brukskostnader
Renault Kangoo er en populær yrkes-
bil, og med et elektrisk alternativ så er 
Kangoo Z.E. blitt et populært alternativ, 

Som Europas største varebilprodusent siden 1998, har Renault 
forsynt markedet med varebiler i flere størrelser. Den litt 
mindre Kangoo har oppnådd en enorm popularitet, med en 
markedsandel på hele 66 prosent i Europa.

3434 MOTORFØREREN  |   4  |   2018

Renault Kangoo Maxi Z.E.

Elektrisk arbeidsbil
med god plass og rekkevidde



blant annet for budene i Posten.

I Europa har bilen en markedsandel på 
66 %, og innehar dermed førsteplassen 
for elektriske nyttekjøretøy for sjuende 
året på rad. Med en rekkevidde på 200 
kilometer (270 NEDEC), dekker den de 
fleste varebilbrukeres behov.

Ladetiden er 17 timer og 15 minutter fra 
en vanlig stikkontakt 2,3 kW (10A), og 11 
timer på standardlading (3,6 kW 1 fase 
(16A). Med semihurtiglader og AC-lader 
(43 kW) tar det 6 timer. Installerer du en 
Wallbox-kontakt hjemme, får du maksi-
malt utbytte av batteriet og laderen.

Elektriske biler er i vinden som aldri før, 
og Kangoo Z.E. har naturlig nok ingen 
utslipp og null støy – en åpenbar fordel 
for den som leverer varer om natten.

En annen fordel er at bilen har en var-
mepumpe i klimaanlegget. Varmepum-
pen forbedrer rekkevidden under kalde 
kjøreforhold ved å begrense bruken av 
elektriske motstander som forbruker 
både strøm og rekkevidde. Eco mode 
forlenger rekkevidden med opptil 10% 
ved å redusere ytelsen og dreiemomen-
tet i elmotoren.

Trafikksikkerhet
Den nye Renault Kangoo Z.E er foreløpig 
ikke crash-testet i Euro NCAP. Men bilen 
er testet i den Australske kollisjonstes-
programmet ANCAP og får 4 ut av 5 
mulige stjerner. Dette er det samme som 
forrige modell fikk av EuroNCAP i 2008. 
Bilen har ryggekamera, som kan være 
godt å ha når en er ute på en arbeids-

plass.

For en som ikke er altfor vant til å kjøre 
varebiler, ble nye Renault Kangoo Maxi 
Z.E. en positiv overraskelse, både med 
hensyn til plass og kjørekomfort.

Hyggelig pris
Prisen er også ganske hyggelig, med en 
startpris på 259.300 kroner. Min testbil i 
lang versjon koster fra kr. 266.300,- som 
to-seter, og fra kr. 273.800,- som femse-
ter. Personbilen er dessuten kun 7500 
kroner dyrere enn varebilen
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Line Langaas har jobbet med DeathTrip siden 2016. Nå tar hun fatt på nye oppgaver.
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Etter om lag to år som 
prosjekt- og kampanjeansvarlig 
i MA-Ungdom takker Line 
Langaas (26) for seg, og er 
klar for nye utfordringer innen 
idrett og kultur.  
– Jeg har vært veldig heldig som har 
fått lov til å ha så mye ansvar og frihet 
på én gang, som det jeg har hatt i MA-
Ungdom. Det har vært veldig spennende 
å kunne være med på å påvirke og forme 
organisasjonen, sier Line.

Hun begynte i MA-Ungdom august 2016, 
og har siden den gang viet mye av sin tid 
til prosjektet DeathTrip og sommertur-
neen DeathTrip – On the road.

Tar med seg viktige erfaringer
– Oppgavene mine har handlet om det 
overordnede prosjektansvaret i orga-
nisasjonen. DeathTrip har vært selve 
grunnsteinen, og utover det så har det 
bygget på seg med flere grunnpilarer 
som sommerturneen DeathTrip – On the 
road, samt e-læringskurset vi har utviklet 
om rus i trafikken, forteller Line.

Ungdomsorganisasjonen var det første 
stedet hun jobbet med prosjekter som 
strekker seg over lengre tid, og dette er 
én av flere erfaringer hun tar med seg 
når hun nå er klar for nye utfordringer i 
arbeidslivet.

– Etter min siste arbeidsdag i MA-Ung-
dom i mai, dro jeg opp til Harstad der 
jeg hadde et engasjement på Festspil-
lene i Nord-Norge. Nå er jeg midt i et 
annet engasjement som frivilligansvarlig 
for Oslo Maraton, og etter det starter jeg 
i en stilling som prosjektkoordinator for 
stiftelsen Veslefrikk, forteller hun.

Sistnevnte er en nasjonal satsning på 

– En utrolig fin og lærerik tid
Line har sagttakk for seg

komponering med barn og unge i grunn-
skolen.

– Det er så mye som er spennende å 
jobbe med, så jeg var klar for å jobbe 
med litt forskjellig, smiler Line.

Positive minner
Hun sier hun har lært kjempemye i løpet 
av de to årene hun jobbet i MA-Ung-
dom.

– Det var flere områder jeg ikke visste så 
mye om før jeg startet i organisasjonen. 
Jeg hadde for eksempel ikke så mye 
erfaring på trafikksikkerhetsfeltet, annet 
enn at jeg har lappen selv. Nå har jeg fått 
ganske god innsikt i temaet, og kan fort-
sette å engasjere meg, selv om jeg ikke 
er ansatt i MA-Ungdom lenger, sier hun.

I tillegg var skriving av søknader noe hun 
heller ikke hadde gjort så mye av, og den 
den positive følelsen av å få «ja» på disse 
er noe hun kommer til å huske godt.

– Det er litt som å vinne i lotto! Selv om 
pengene ikke går til meg personlig, så 
får man penger til en sak man synes er 
viktig. Jeg kommer spesielt til å huske da 
vi fikk 500.000 kroner fra Samferdselsde-
partementet til å utvikle undervisnings-
opplegget og e-læringskurset om rus i 
trafikken. Dette var helt nye, friske midler 
som vi ikke var forberedt på å få i det 
heletatt.

Er det noe du er spesielt stolt over å 
ha fått til i MA-Ungdom?

– Jeg er stolt over at vi har fått til å løfte 
organisasjonen et par hakk, og håper 
folk utenfra ser at det har skjedd ting 
i MA-Ungdom de siste årene. Stig og 
jeg har tatt mange viktige grep som jeg 
håper bidrar til at når det nå kommer inn 
en ny person med nytt engasjement og 
frisk pust, så vil hun kunne ta over der 
jeg sluttet og kanskje ta organisasjonen 
enda flere hakk videre, sier Line.

Hun er takknemlig over alle de flinke fol-
kene hun har møtt og samarbeidet med 
i løpet av sine to år i organisasjonen, og 
synes det er litt vemodig at en epoke nå 
er over.

– Jeg kommer nok spesielt til å kjenne 
på det i høst, når jeg egentlig skulle reist 
ut på skoleturné med DeathTrip, sier 
hun.

MA-Ungdom takker Line for innsatsen og 
all tid hun har lagt ned i organisasjonen 
de siste årene, og ønsker lykke til videre.

Av Mari Nyberget



Liv Marie Bendheim er ansatt som ny 
prosjekt- og kampanjeansvarlig.
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MA-Ungdom har fått ny prosjekt- og 
kampanjeansvarlig. Den 1. august startet 
Liv Marie Bendheim (33) opp i ny jobb og 
dro rett ut på stand sammen med som-
merturneen DeathTrip – On the road. 

– Det var nesten som å være tilbake til 
Kast Masken-dagene, da vi reiste rundt 
og besøkte ungdomsskoler. Jeg trivdes 
veldig godt på stand sammen med 
Simen og Stig under Levangermartnan, 
smiler Liv Marie.

Viktig budskap
I 2010 og 2011 var hun nemlig ansatt i 
MA-Ungdom sitt prosjekt «Kast Masken», 
der hun sammen med tre andre ung-
dommer reiste rundt til skoler over hele 
Norge for å undervise om rusbruk blant 
ungdom – med hovedvekt på å redusere 
alkoholbruken blant ungdom og fokus 
på at det er tøft å ta egne valg.

– Det var en helt fantastisk tid! Og jeg 
synes fortsatt budskapet til organisasjo-
nen er like viktig: vi skal være en arena 
for utfordring og mestring. Miljøet 
rundt ungdommen er viktig for å hindre 
ruskjøring, og jeg tror risikoen er mindre 
dersom en har engasjement og er en del 
av et sosialt fellesskap som for eksempel 
tør å si nei til å kjøre i rus, sier hun.

Liv Marie er opprinnelig fra Skedsmo, 
men bor for tiden i Oslo sammen med 
samboer og barn. I utgangspunktet har 
hun studert dans og pedagogikk, og har 
flere år bak seg som profesjonell danser, 
men måtte dessverre gi seg på grunn av 
skader. I fjor høst leverte hun en mas-
teravhandling om læring i komplekse 
systemer, ved Universitetet Oslo Met.

– Jeg har også jobbet som kontoransvar-
lig på en trafikkskole, så jeg tar med meg 
kjennskap til trafikkopplæring- og trafikk-
sikkerhetsfeltet derfra, forteller den nye 
prosjektlederen.

DeathTrip og turné
Hun gleder seg til å jobbe for MA-Ung-
dom igjen, og kommer til å vie mye av 
tiden fremover til DeathTrip-prosjektet, 
som blant annet innebærer å holde kick 
off på videregående skoler gjennom 
høsten og vinteren.

– Det blir veldig spennende å reise 
rundt, og jeg gleder meg til å ha kontakt 
med ungdom for å få et innblikk i hva 
de faktisk tenker og mener rundt rus og 
trafikk, sier Liv Marie.

Den 15. august konkurrerte flere 
av våre flinke utøvere i X-trial 
under motorsportens NM-uke i 
Sandnes.

Huldeborg Barkved fra Valuali Trialklubb 
knuste konkurrentene og tok med det 
sin første individuelle norgesmestertittel. 
Jarand-Matias fra Grimstad Trialklubb tok 
andreplass i juniorklassen, og gikk med 
det videre til seniorklassen. I semifinalen 
kjørte han seg oppover resultatlistene 
og slo til med en sjetteplass i seniorklas-
sen. MA-Ungdom er stolte av å sponse 
disse to dyktige utøverne, og gratulerer 
så mye! 

Nesten alt gikk direkte på NRK1, og un-
der selve arrangementet ble de fulgt av 
et tv-team fra Norsk Tipping. Klipp kan 
ses på sistnevntes hjemmesider.

...og Liv Marie er vår nye prosjektleder

Gode resultater NM i X-trial 



Sommerturnéen DeathTrip – On the road

38 MOTORFØREREN  |   4  |   2018

I sommer har Ine og Simen reist 
rundt med vandreutstillingen 
DeathTrip – On the Road. Elever i 
videregående skoler har gjennom ti 
år laget holdningskampanjer mot rus 
i trafikken, og dette er blitt til denne 
utstillingen. Folk i alle aldre var innom 
standen der vi sto på festivaler, torg 
og til og med på et museum. Vi var 
på Glommafestivalen i Fredrikstad, 
Palmesus i Kristiansand, Lilletorget 
i Lillehammer, Norsk vegmuseum 
ved Hunderfossen, Livestock i 
Alvdal, Norges Bygdeungdomslags 
landsstevne (NBU) i Kalnes, Grimstad 
sentrum, Sup & Stup i Lillesand og 
Levangermartnan i Levanger. Det virket 
som folk var nysgjerrige på standen, og 
flere kom bort for å gi tommel opp.
Vi hadde tre par promillebriller med ulik 
styrke, 0,6 ‰, 1,2 - 1,5 ‰ og 1,7 - 2 ‰, 
og et par med cannabisbriller. Vi satte 
opp tre kjegler på en rekke som folk 
kunne gå slalåm gjennom og se hvor 
«gode» de ble til å navigere med bril-
lene på. 

Politiet lot ikke sjansen til å teste promillebriller gå fra seg på Livestock festivalen.

Mange var innom standen i Lillesand.

Fint vær i Kristiansand på Palmesus.

Hørt på stand  
- Det kjennes ut som om jeg er i 
en berg- og dalbane
(sagt med promillebriller på 
Sup&Stup i Lillesand)

- Dette var mindblowing. 
(Sup&Stup)

- Stå på! Jeg har en bror som 
mener at han kjører bil bedre 
når han har røyka hasj. Hvis man 
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Fra NBUs landsstevne.

I Grimstad sentrum.

I Levanger.

Vi fikk besøk av Jarand-Matias Vold Gunvaldsen…

… og ble intervjuet av Lillesand Radio.

På ett av stedene fikk vi høre en sterk 
historie fra en som selv hadde vært 
innblandet i en rusrelatert trafikkulykke. 
Mange av dem som var innom fortalte 
åpent om egne erfaringer med rus bak 
rattet. For noen hadde det gått fint i 
den forstand at ingen var blitt skadet, 
mens for andre hadde kjøringen fått 
uopprettelige konsekvenser. 
På NBUs landsstevne hadde vi 
promilletesting før deltakerne skulle 
kjøre hjemover siste dagen. Det var ca. 
250 personer innom og blåste – den 
høyeste målingen var på 1,1 ‰. Og en 
kar hadde blåst på et eget apparat på 
campen og så kommet og blåst hos 
oss – 0,32 ‰. Men de aller fleste blåste 
rent, og var veldig takknemlige for at 
det var et slikt tilbud der.
På maungdom.no og på Instagram kan 
du lese mer om sommerturnéen 2018.

hadde blitt det, hadde jo alle som 
kjører rally gjort det og.
(Glommafestivalen i Fredrikstad)

- Morsomt, men lærerikt. Og høyst 
nødvendig!
(Glommafestivalen)

- Dette innslaget er det beste med 
hele festivalen!
(Livestock i Alvdal)

Av Ine Vargset
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I august var MA-Ungdom på Arendalsuka med vandreutstillingen DeathTrip - On the road. Vi 
hadde en innholdsrik stand med blant annet quiz, film og plakater.

Den aller mest populære aktiviteten var testing av promille- og 
cannabisbriller. Vi hadde satt opp en løype med kjegler hvor 
besøkende kunne prøve å navigere seg rundt med rusbrillene 
på. En av dagene fikk vi besøk på standen av noen personer 
med nedsatt hørsel og tegnespråktolker. De forsøkte å tyde 
tegnspråk mens de hadde på seg promillebrillene, noe som 
viste seg å være veldig vanskelig. En ny og interessant opple-
velse!

Hørt på standen:
«Mamma, jeg skal aldri bli full», hvorpå moren svarte: «det vil 
jeg gjerne ha skriftlig».

Flere av personene som prøvde brillene med 0,6 i promille sa: 
«er det virkelig lov til å kjøre båt med denne promillen?», og en 
kar mente at: «alle som jobber innen rusfeltet er enige om én 
ting; rus og bilkjøring hører ikke sammen».

Ryktet gikk
Vi fikk også høre at det gikk rykte om oss denne uka – at stan-
den vår måtte folk besøke. Til tider var det lang kø, og mange 
ungdommer kom igjen og igjen med nye venner de ville vise 

aktivitetene på standen vår til. Med et viktig budskap å for-
midle - som kan redde mange liv - synes vi det var innmari hyg-
gelig at vi hadde svært travle dager med mange besøkende.

MA demonstrerte alkolås
Torsdag under Arendalsuka lånte moderorganisasjonen vår, 
MA - Rusfri Trafikk, standen, og demonstrerte alkolås fra Drä-
ger for folk som kom innom. Flere personer uttrykte at alkolås 
bør finnes i alle biler, og at dette kan redde mange liv. Blås 
gjerne i en alkolås før du kjører bil, så blåser du ikke i livet.

Trafikksikkerhetsquiz
Gjennom hele Arendalsuka kjørte MA-Ungdom en trafikksik-
kerhetsquiz for de som kom innom standen vår. Totalt prøvde 
et hundretalls personer den, og gjennomsnittsresultatet lå på 
66 prosent riktige svar. Likevel var det flere personer som klarte 
å svare riktig på alle spørsmålene i quizen, og den heldige vin-
neren som ble trukket ut var en lokal kvinne, som får tilsendt en 
alkomåler sponset av KGK i posten. Vi gratulerer! 

 Vi sees forhåpentligvis i Arendal neste år!

MA-Ungdom på Arendalsuka
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Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand,

sandvolleyballbane. Alkoholfritt.
Rom med fin utsikt, god mat.

Kort avstand til kjende turistmål
i området, som Vestkapp,

Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

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

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

porsgrunn.kommune.no

sor-varanger.kommune.no

vennesla.kommune.no

rade.kommune.no

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

ole.moen@gmail.com
Ole Kristian Moen

415 42 220
Liss Forsberg

415 04 647

royken.kommune.no
marker.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no

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

Teknisk Etat
sortland.kommune.no

froya.kommune.no

Parkv. 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 28 88
www.orkide.no

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

lunner.kommune.no

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

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

gildeskal.kommune.no

Skoleavdelinga
molde.kommune.no

Hovinmovegen 158
2067 LILLESTRØM

Tlf. 22 80 08 00
www.ragnsells.no

sel.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

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

lillesand.kommune.no

risor.kommune.no

as.kommune.no meraker.kommune.no

MA 4-2018.pmd 07.09.2018, 09:432

Nulltoleranse for all rus på våre veier



Navn:                                        Adresse: Frist: 30. november 2018

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 2–2018:
Hellen og Øystein Lohne, 
4628 Kristiansand

Marit Skrede
6412 Molde

Hans Erik Sandberg
1767 Halden

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

EU ønsker å innføre krav om 
monteringsanvisning for alkolås på 
nye biler innen 2021. Målet er å 
bidra til å halvere antall dødsulykker i 
trafikken.
Det er bladet Autocar som omtaler EUs sikkerhetsliste 
som også består av automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, 
svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, 
fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og 
sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sik-
kerhetsbelter.
– De siste årene har omtrent 26.000 omkommet hvert år på 
veier i EU. Politikernes mål er å redusere dette til 13.000, 
og samtidig halvere antall alvorlige skader innen 2030, sier 
Christian Salvesen, prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og 
Dräger Alkolås hos KGK i Norge.
Alkolås fungerer så enkelt som at sjåføren må blåse i alko-
meteret for å få startet bilen. Nå ønsker EU å innføre et krav 
om god veiledning og monteringsanvisning i alle personbi-
ler innen 2021.
Siden 2010 har dødsfallene på veier i EU-sonen blitt redu-
sert med 20 prosent. Likevel erkjenner Europa-kommisjonen 

at det ikke har vært noe vesentlig nedgang siden 2013.
De nye tiltakene forventes å redde livene til 10.500 men-
nesker og forhindre anslagsvis 59.600 alvorlige skader innen 
2030, skriver Autocar.
– Med EU sitt nye forslag om monteringsanvisning vil vi en-
kelt kunne innmontere alkolås i samtlige biler, sier Salvesen. 
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Han har laget kryssord for Motorføreren helt siden 
1980. Nå håper Fredrik Saugstad (92) at en annen 
av bladets faste lesere kan ta over stafettpinnen. 

– Jeg hadde egentlig ikke noen erfaring 
med kryssordproduksjon da jeg laget 
mitt aller første. Det har vært litt tid-
krevende, men samtidig veldig artig å 
lage kryssord i så mange år, sier Fredrik 
Saugstad, som nå er klar til å sende 
stafettpinnen videre til neste kryssord-
forfatter. 
– Det er en aldersgrense selv for en 
kryssordforfatter, og ved 92 er det på 
tide å gi seg, smiler han. 

Sønnen startet opp 
Kryssordeventyret startet egentlig med 
sønnen, som deltok i en konkurranse i 
Motorføreren om å lage en egen ung-
domsside for bladet. 
– Deltagelsen endte med at han vant. 
Etter en stund ønsket han å få inn et 
kryssord i bladet, og dette var davæ-
rende redaktør enig i, forteller Fredrik. 
Da sønnen ble eldre, og fikk nok av 

andre ting å gjøre, fant de sammen ut 
at Fredrik kunne ta over kryssordene.  
Selv om han bedyrer at han fremde-
les ikke er noen kryssordekspert, har 
Fredrik opparbeidet seg noen teknikker 
gjennom årenes løp. 
– Jeg har laget meg en liste med hon-
nørord som har med rus og trafikk å 
gjøre. I tillegg begynte jeg for en stund 
tilbake å ta med bilder i kryssordene, 
forteller Fredrik. 
Alle kryssord tegnes opp for hånd, før 
han plotter dem inn på datamaskinen i 
Excel. 
– Så må jeg jo være helt sikker på at de 
ikke inneholder feil. Jeg kjenner ei som 
alltid har likt å løse kryssord, derfor sen-
der jeg dem alltid til henne for kvalitets-
sjekk, før de sendes til trykk, forklarer 
han. 
Honorarene han mottar for kryssordene 
sendes videre til den norske bistandsor-
ganisasjonen FORUT. 

– Den beste kryssordløsningen jeg har 
hatt gjennom de 38 årene, tror jeg var 
et bilde av to jenter som satt på en 
huske av bildekk. Dette var om høsten, 
og løsningsordet ble dermed: Husk på 
gode vinterdekk! 

Sjanse til å lage egne versjoner
Fredrik har flere gode løsninger på lur, 
ettersom han har gjort ferdig kryssord 
til litt utpå nyåret.
– Jeg håper det er en habil person som 
kan lage kryssordene etter dette. Hvis 
han eller hun har likt å løse kryssordene 
mine, eller kanskje irritert seg over ord 
eller feil ved dem, så byr sjansen seg til 
å lage egne versjoner nå, smiler han.
Fredrik liker godt å løse kryssord, og 
kommer til å fortsette med det, selv 
etter at han er ferdig med å lage sine 
egne for Motorføreren. 
Har du lyst til å bli vår nye kryssord-
forfatter? Motorføreren kommer ut 5 
ganger i året, og har ett kryssord pr. 
gang. Ta kontakt med oss på mail:

mari.nyberget@marusfritrafikk.no eller 
ring 22474200.

Fredrik (92) har gitt oss kryssord i 38 år

Av Mari Nyberget

– Jeg håper noen vil overta etter meg
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GODKJENT ALKOLÅS
MED MARKEDSLEDENDE TEKNOLOGI

Vi presenterer en ny generasjon alkolås:

• Enkel å installere og enkel å bruke
• Rask og nøyaktig måling
• Oppfyller alle krav i bilindustrien og kommersiell trafikk
• Godkjent i henhold til den strenge CENELEC 50436-1:2014 og 50436-2:2014 standarden
• Produsert av Lion Laboratories - en av verdens ledende produsenter av 

alkoholmåleteknologi

Foxguard markedsføres i Norge av RSA
Tlf 32 21 89 15 - info@foxguard.no - www.foxguard.no

Lion DS25 alkolås
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