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Tromsø
Bilstereo AS
Skattørvegen 77
9018 TROMSØ
Tlf. 480 03 200

Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Årvollskogen 29
1539 MOSS

Tlf. 69 26 20 40

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Os Auto AS
 Industrivegen 13

5210 OS
Tlf. 56 30 81 00

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 47 60

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Brødrene
Henriksen

Transport AS
Lyngbakkvegen 40

3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

El Tavle
Grenland AS

Nedre Solveien 13
3914 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 02 20

Elveg 1
7713 STEINKJER
Tlf. 74 10 01 30

www.steinkjer-avisa.no

Linkjendal
Bilforretning AS
Gamle Sørlanske 74

3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 68 50

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Notodden
Betong AS
Semsvegen 33

3676 NOTODDEN
Tlf.  478 98 999

Romnes
Hamar AS
 3702 SKIEN

Tlf. 62 58 53 50

Blomdals
Opelhøgg AS

Storaneset Indre Område
5660 INDRE ARNA

Tlf. 55 24 03 40

Biristrand
Camping

Biristrandvegen 937
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

Birger N. Haug AS
Drammen

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 24 15 00

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Voje Camping AS
3795 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 66 77

Høybråten
Glasservice AS

Micheletveien 54
1053 OSLO

Tlf. 920 23 503

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

www.hallingkonsult.no

Adolfsen maskin
og transport AS

Solliveien 22
9303 SILSAND
Tlf. 474 14 226

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden
Borgegrendvegen 272

3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

Salong
Alf Andersen

Nedre Storg 16
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Graving og Transport
Bjørn Liodden

Baklivegen
3570 ÅL

Tlf. 905 20 071

Bilform AS
Bråteveien 175

2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Nils Løff AS
Skrubbmoen

3619 SKOLLENBORG
Tlf. 32 76 33 50

Noresund
Fjellsprenging AS

Vestsideveien 1019
3535 KRØDEREN

Tlf. 918 25 407

Numedal
Betong AS

3629 NORE
Tlf. 992 67 920

Dykker
CE Pontoppidan

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Toyota
Romerike AS

 2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Sigmund Hvila AS
Nordbygda207

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 47 25

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Vikavegen 2, 7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 04 20

www.bos.no

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Ornes
Båtbyggeri AS

6870 ORNES
Tlf. 57 68 39 30

Star Bildeler
Stig Myrmo

Tordenskjolds gate 48
8656 MOSJØEN
Tlf. 997 91 704

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Østfold
Taxitjenester AS

Møllegata 24
1811 ASKIM
Tlf. 02 137

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Voss Olje
 Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Stil Frisør og
Velvære AS

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

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Reidar Beck
& Sønn AS
Industrivegen 20

2850 LENA
Tlf. 61 16 34 18

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

www.taregnskap.no

Flisa Taxi DA
Negardssvingen 8

2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99
Mobil 959 50 130

Bil og Mekaniske
Vigra

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA

Tlf. 70 18 36 35

G Eilertsen AS
Strandg 95

6060 HAREID
Tlf. 70 09 53 00

Vebjørnsvei 1
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 24 05 30
www.lierhus.no

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Siv Anita’s Frisør
Eikavegen 3

3804 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 07 99

Bakkehaug
Brødrene AS

Fogd Holmboes g 57
9360 BARDU

Tlf. 77 18 22 28

Bilutstyr Hønefoss AS
Industrigata 4

3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 18 00

Norsk Protein AS
Smiuhagan 25

2323 INGEBERG
Tlf. 62 55 00 40

Løvold
Transport AS

6146 ÅHEIM
Tlf. 957 80 250

Su Consulting AS
Havnegata 111

3040 DRAMMEN
Tlf. 994 48 884
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Etter en lang og definitivt annerledes sommer med mye hjemmekos og hel-
digvis mye godt vær, er høsten ubønnhørlig her. Med høsten kommer mørket, 
ruskevær og kuldegradene om natta, med fare for glatte veier, våte veier og 
mørkkledte fotgjengere uten refleks. Det er all grunn til å kjøre varsomt.
Høsten er også tiden for nye planer og budsjetter for kommende år. Arbeidet 
med ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033 er i full gang og MA – Rusfri 
Trafikk har gitt sine innspill. NTP er et forpliktende dokument. Derfor er det 
viktig at innholdet er spesifikt, uten at det skal bli for detaljert. Jeg mener at 
ny NTP bør være mer konkret hva gjelder trafikksikkerhetstiltak. 
I slutten av juni offentliggjorde Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universi-
tetssykehus (OUS), en temaanalyse av rusrelaterte dødsulykker i vegtrafikken 
for perioden 2005 – 2018. I disse ulykkene omkom 546 personer. 
Analysen inneholder funn som må tas alvorlig. Blant annet at fire av fem ruspå-
virkede førere involvert i dødsulykkene, var domfelt tidligere, nesten halv-
parten for ruspåvirket kjøring. De fleste omkomne førere var sterkt påvirket, 
tilsvarende 1,2 promille alkohol eller mer. Flertallet var påvirket av alkohol. 
Inndragning av førerkort og andre sanksjoner fungerer dårlig på denne grup-
pen. Rundt halvparten av dem som UP anmelder for mistanke om ruspåvirket 
kjøring, kjører faktisk uten førerkort. Rapporten fra OUS konkluderer med at 
for personene i denne gruppen må andre tiltak, som for eksempel tekniske 
løsninger benyttes, dersom vi skal klare å endre deres holdninger og adferd. 
På MA-landsmøtet i juni ble vår politiske plattform for 2020-2022 vedtatt. Den 
omhandler blant annet to tiltak som vi vet virker, og som vil ha stor effekt for 
å redusere antall alvorlige rusulykker. Det ene er et alkolåsprogram for pro-
milledømte, som vil luke vekk notoriske fyllekjørere fra veien. Det andre er 
alkolåsprogram for alkoholikere. Mange unnlater å ta opp sitt rusproblem med 
fastlegen fordi de vet at førerkortet vil bli tatt fra dem. Dersom legen hadde 
hatt mulighet til å foreskrive alkolås ville pasienten fått behandling og i tillegg 
vært edru bak rattet. Her har vi støtte fra Den norske legeforening. 
Disse to tiltakene bør nedfelles i ny NTP.
Jeg ønsker alle en fortsatt fin høst! Og husk refleks! 
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen



Mer trafikk på veiene, 
men ikke flere døde

Sommerferien alle fryktet på forhånd:

Mange fryktet det verste da «alle» skulle feriere langs norske 
sommerveier. Men hvordan gikk det egentlig? Steg ulykkestallene 
til værs, var veiene kaotiske og fikk bilredningsselskapene unormalt 
mye å gjøre?

Til tross for at de utenlandske turistene 
glimret med sitt fravær på norske veier 
denne sommeren, er det ikke særlig tvil 
om at den høye andelen hjemmeferie-
rende nordmenn veide opp for utlendin-
gene – og vel så det.
Motorføreren har sett nærmere på 
trafikktallene for tre utvalgte målepunk-
ter; E6 ved Minnesund, E6 ved Fåvang 
og fv 64 i Åndalsnes. Tallmaterialet fra 
Statens Vegvesen viser en markant øk-
ning for juli måned i døgntrafikken ved 
alle de tre målepunktene. Sammenlignet 
med juli måned i 2019, økte trafikken 
med 15,8 prosent ved Minnesund, 17,2 
prosent på Fåvang og 12,6 prosent i 
Åndalsnes.
Færre døde enn tidligere år
På forhånd hadde mange advart mot 
tett trafikk, høy fart og mye uansvarlig 
kjøring. Når vi nå tar fatt på høsten, kan 
vi se tilbake på en annerledes sommer 
der det kan virke som om trafikkavviklin-
gen gikk bedre enn fryktet.

I sommermånedene juni, juli og august 
mistet 27 personer livet i trafikken. 
Dette er ett dødsfall mer enn i tilsva-
rende periode i 2019, men samtidig et 
vesentlig lavere tall enn vi har vært vant 
til i den norske sommertrafikken de siste 
årene. I perioden 2012 til 2019 døde 
nemlig i gjennomsnitt over 40 mennes-
ker i løpet av de tre sommermånedene.
– Vi fryktet at sommeren 2020, året hvor 
«alle» skulle på bilferie i Norge, også 
ville bety mange dødsulykker. Men vi 
har omtrent tilsvarende antall dødsu-
lykker i år som i fjor, konstaterer Anne 
Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet 
i MA – Rusfri Trafikk. Hun mener det 
kan være et uttrykk for at bilførerne har 
forstått viktigheten av å ta det med ro, 
og at stadig færre tar unødig risiko og 
utsetter andre for fare i trafikken.
Flere alvorlige motorsykkelulykker
På særlig ett område er hun imidlertid 
bekymret etter sommermånedene. For 
mens antall dødsulykker ligger lavere 
enn fryktet, økte andelen drepte motor-

syklister påfallende mye. Til sammen 14 
MC-førere omkom i sommermånedene 
juni, juli og august i år. I fjor var det kun 
sju totalt. Av de 14 ulykkene var det 
hele 8 utforkjøringsulykker.  
– Antallet drepte på motorsykkel har 
dessverre doblet seg i fra i fjor. Vi har 
sett en nedadgående trend på antallet 
omkomne på MC de siste to årene, men 
dessverre ser det ut til at mange har 
funnet frem motorsykkelen i år, og ikke 
tenkt på at gamle ferdigheter ruster, de 
må vedlikeholdes, understreker Buda-
len.
Litt flere forsikringsskader
Også i forsikringsbransjen var man på 
forhånd spent på årets bilferietrafikk, 
men ifølge kommunikasjonssjef Bjarne 
Rysstad i Gjensidige forsikring har som-
meren gått bedre enn fryktet:
– Vi har sett litt nærmere på skadesa-
kene i perioden 15. juni til 14. august, 
og sammenlignet med 2019 registrer vi 
en liten økning i antall trafikk-relaterte 

Sjur Jensen Bay, Viking Redning. Anne Beate Budalen, MA - Rusfri Trafikk Bjarne Rysstad, Gjensidige Forsikring
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saker på seks prosent. Selvsagt skulle vi 
ideelt sett heller ha ønsket oss en reduk-
sjon, men vi fryktet som nevnt at det 
skulle gå mye verre, sier Rysstad. Han 
har ingen eksakte tall på andelen uhell 
og skader for bobiler og campingvog-
ner, men bekrefter at de har sett spor av 
uerfarenhet i noen enkeltsaker:
– Det har vært en del saker som åpen-
bart har sammenheng med uvant 
bredde på kjøretøy, feil speilbruk og 
lignende, sier Rysstad.
Normal sommer for bilbergerne
Heller ikke blant dem som ferdes på 
veien for å hjelpe oss ut av vanskelige 
situasjoner, er inntrykket særlig anner-
ledes. Bilbergerne i Viking Redning har 
rapportert om en temmelig normal som-
mer, der punkteringer som vanlig har 
vært den vanligste grunnen til tilkalling 
av veihjelp.
– Vi hadde nok en liten økning i antall 
saker, men heldigvis ikke mer enn at det 
virker som om de fleste har hatt en fin 

norgesferie. De som har opplevd pro-
blemer, har i de fleste tilfeller fått hjelp 
på en rask og god måte, sier markedsdi-
rektør Sjur Jensen Bay i Viking Redning.
De fire store hovedårsakene til veihjelp 
har altså vært: Punkteringer (14 pst), 
startvansker (11 pst), motorfeil (10 pst) 
og flatt batteri (9 pst). Resten fordeler 
seg på mange ulike former for assis-
tanse.
– Det er imidlertid to typer assistanse 
som øker merkbart hver sommer, nem-
lig utelåsing og feilfylling av drivstoff. 
Jeg vet ikke om det er varmen eller 
feriestress som forårsaker dette, men vi 
ser i alle fall det samme mønsteret hver 
eneste sommer, sier Jensen Bay.
Fornøyd bobil-veteran
Mangeårig leder for MAs campingklubb, 
Alf Seim, bekrefter inntrykket av mange 
nordmenn på tur:
– Både utifra hva vi selv opplevde, og 
hva andre i campingklubben har fortalt 
meg, var det tettpakket og fullt på 

mange av de mest populære camping-
plassene. Mange av oss valgte derfor å 
legge årets ferietur til mindre trafikkerte 
områder, men heller ikke her fikk vi være 
helt alene. Vi merket godt at mange 
hadde valgt norgesferie i år, for å si det 
på den måten.
– Du er selv en erfaren bobil-turist med 
mange norgesturer bak deg. Merket du 
at det var mange bobil- og camping-
ferskinger på veien i sommer?
– Jo, det er klart. Noen av nybegynner-
feilene er ganske enkle å få øye på, men 
heldigvis så vi ingen farlige eller stygge 
episoder av noe slag. Nybegynnere er 
ikke vant til å bruke speilene for å slippe 
frem trafikk, og det hender også at de 
sliter litt med å plassere kjøretøyet riktig 
i veibanen. Men alt i alt vil jeg si at det 
gikk fint for seg. Folk kjørte forsiktig og 
tok hensyn til hverandre. Det var i alle 
fall mitt inntrykk, sier Seim, som skaffet 
sin første bobil i 2006.

Mange valgte bilferie i hjemlandet under koronasommeren 2020. Men hverken uerfarne bobil-førere eller stor trafikkøkning førte 
heldigvis til en tilsvarende økning i antall alvorlige ulykker. I snitt mistet mange flere livet i ferietrafikken i perioden 2012 til 2019 
enn i sommeren 2020.
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Legeforeningen støtter MA-forslag om alkolåsprogram

– Mange rusmisbrukere våger ikke å be legen om hjelp

MA – Rusfri Trafikk har i en årrekke arbeidet i kulissene for å skape et politisk 
flertall for forslaget om et alkolåsprogram. I sommer fikk organisasjonen 
kjærkommen drahjelp.

Legeforeningen støtter nemlig ideen om 
at leger bør få mulighet til å skrive ut al-
kolås som et alternativ til å ta førerkortet 
fra personer med alkoholproblemer. Til 
NRK uttalte Tom Sundar, leder i Norsk 
forening for samfunnsmedisin, følgende:
Ikke miste førerkort
– Legeforeningen støtter forslaget om at 
fastleger skal kunne forskrive alkolås der 
det er vurdert hensiktsmessig, fremfor 
at en person med rusproblem skal miste 
førerkortet.
Han understreket at alkolås ikke egner 
seg for alle, men vil være egnet for folk 
som har et rusproblem, men fremdeles 
står i jobb, har en familie å forsørge og 
som bør få orden på sitt sosiale liv.
– Mange vegrer seg
– Det egner seg ikke for folk med tungt 
rusmisbruk, og som er langt inne i et 
avhengighetsproblem, uttalte Sundar, 

og beskrev MA-forslaget som effektivt 
og godt.
Han er redd mange vegrer seg for å gå 
til legen med sitt alkoholproblem av 
frykt for å bli fratatt sertifikatet. Legen 
har nemlig fullmakt til å innføre fører-
forbud der og da, og har også plikt til 
å rapportere skadelig alkoholbruk til 
fylkesmannen.
Litt mindre helsepoliti
Legeforeningen ønsker i stedet at leger 
skal være litt mindre helsepoliti og litt 
mer doktor som sørger for å hjelpe folk 
som tør å oppsøke legen med et alvorlig 
problem.
Dette er helt i tråd med hva MA – Rusfri 
Trafikk har hevdet i flere år, foreløpig 
uten å få et flertall av politikerne med på 
laget.
– Vi mener at en person som ønsker 
hjelp ikke bør straffes med å bli fratatt 

førerkortet, men heller få mulighet til å 
fortsette å kjøre bil med installering av 
alkolås og jevnlig oppfølging av lege, 
sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, 
generalsekretær i MA - Rusfri Trafikk.
– Garantert edru
– Det kan være at vedkommende tren-
ger bilen i jobben, kjøre barna, komme 
seg i butikken, og da mener vi at ved-
kommende heller bør ha en alkolås. Vi 
vet at ellers kan disse personene ende 
opp med å fortsette å kjøre i fylla, uten 
rusbehandling, og i mange tilfeller også 
uten førerkort, legger hun til.
– Fordelen med alkolås er at du er ga-
rantert edru dersom bilen starter etter 
at du har blåst i alkolåsen.
Bakgrunnen for Legeforeningens støtte 
er arbeidet med en ny nasjonal alkohol-
strategi i regi av Helse- og omsorgsde-
partementet. Departementets mål er å 

Av Jøran Ledal
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– Mange rusmisbrukere våger ikke å be legen om hjelp

redusere alkoholforbruket i Norge med 
10 prosent, og alkolås for folk med rus-
problemer kan være ett av flere viktige 
tiltak, mener Elisabeth Fjellvang Kristof-
fersen.
– Om lag hvert fjerde dødsfall i trafikken 
i Norge skyldes rus. Det er veldig høye 
tall, og det krever andre tiltak enn det 
som har vært brukt hittil, sier general-
sekretæren, som er glad for støtten fra 
Legeforeningen. 
Innført i andre land
Finland, Sverige og flere andre eu-
ropeiske land har et slikt system. Og 
erfaringene synes å være gode, følge 
MA - Rusfri Trafikk.

Rusulykker har stor negativ innvirk-
ning på folkehelsen. I tillegg til død og 
fysiske skader, handler det om sorgreak-
sjoner, angst, depresjon og opplevelse 
av det meningsløse i å bli rammet av en 
som velger å fyllekjøre, mener Fjellvang 
Kristoffersen.
– Ikke en kvikk-fiks
Sundar i Legeforeningen understreker at 
alkolås ikke en kvikkfiks, men at alkolås 
forutsetter en avtale om oppfølging 
mellom lege og pasient over ett år eller 
to.
– Det har gitt gode resultater for 8 av 10 
brukere i Sverige, avslutter han.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk er glad for 
Legeforeningens støtte.

Færre druknet
fra fritidsbåt
Til tross for at 2020 ble tidenes 
båtsommer, har det vært en nedgang 
i båtrelaterte drukningsulykker i 
sommer.
Mellom juni og august omkom 
åtte personer i drukningsulykker 
fra fritidsbåt, mot 16 personer i 
samme periode i fjor. Halvparten av 
sommerens ulykker skjedde mens 
båtene lå ved land.
Alle som omkom fra fritidsbåt i 
sommer var menn over 40 år. Fire av 
ulykkene skjedde på sjøen, to i elver 
og to i vann/innsjøer.
Flere druknet etter fall fra land 

I sommer har 18 personer druknet 
etter å ha falt i vann eller sjø fra land, 
mot seks i samme periode i fjor. 
To små barn falt i en elv og i sjøen; 
begge på Vestlandet. To voksne 
menn omkom i forbindelse med fiske 
i elv, mens tre personer falt i vannet 
da de var på tur. For de resterende 
er forløpet ikke kjent. Sju av ulykkene 
skjedde i elv, åtte i sjøen og fire i 
vann/innsjøer. 
– Totalt sett har det vært flere 
drukningsdødsfall i elver og 
innsjøer enn på sjøen i sommer. 
Det understreker viktigheten av å 
kunne gjøre gode risikovurderinger 
over alt der vi ferdes i nærheten 
av vann, opplyser Tanja Krangnes, 
seksjonsleder i Redningsselskapet.

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

Dignita garanterer en godkjent og fungerende alkolås under hele leieperioden.

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

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

*pris avhenger av antall.
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Personbilene ble et vanlig syn i Norge utover 
på 60- og 70-tallet – til stor glede for mange

60 år siden bilmarkedet i Norge ble frigitt:

1. oktober er en merkedag for bilismen i Norge. Fra denne datoen i 1960 trengte 
man ikke lenger noen kjøpetillatelse for å bli bileier. Fra da av kunne alle som hadde 
råd, kjøpe sin egen bil. Og en ny bilæra var et faktum for Norge. 
For personbilen revolusjonerte livene 
våre. Det ble enklere å ta seg jobb len-
gre borte fra hjemstedet, og man kunne 
dra på besøk til slekt og familie som 
ikke bodde i nærheten. Bilen endret 
forbruksmønstre, og åpnet samtidig 
muligheten for reiser og opplevelser 
man tidligere ikke kunne gjennomføre. 
Nå var det mulig. 
Selvsagt fantes det biler i Norge også 
før 1960. Men det var først med frigivel-

sen at bilene ble tilgjengelige for folk 
flest. 
Rett før andre verdenskrig fantes det 
rundt 100.000 biler i Norge. Det ga oss 
i Norge en biltetthet på cirka én bil for 
hver femtiende innbygger. Mange av 
disse førkrigs-bilene var av amerikansk 
opphav. «Over there» var jo massebilis-
men allerede et faktum, og bilindustrien 
var "big business". 
Mens amerikanske biler dominerte før 

krigen, ble tiden rett etter krigen preget 
av begrensninger. Bakgrunnen var 
strenge restriksjoner i bruken av norsk 
valuta i handel med utlandet.
Den som ville ha bil, måtte ha særskilt 
kjøpetillatelse. Det satt langt inne å få 
en tillatelse innvilget.  Privilegiet var for-
beholdt personer med viktige transport-
behov i arbeidet – og slett ikke for hvem 
som helst. Samtidig opplevde landet et 
økonomisk oppsving utover på 50-tal-

Av Benny Christensen

Ut på tur! Da bilsalget endelig ble frigitt, ga det 
mange nordmenn en nyvunnet frihet.
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Personbilene ble et vanlig syn i Norge utover 
på 60- og 70-tallet – til stor glede for mange

let, og det var etter hvert mange som 
drømte om Volkswagen, Saab, Opel 
eller en Renault. Så mange prøvde seg. 
Eksporterte sild, fikk biler tilbake
De fleste kom duknakket ut av konto-
ret med et solid "Avslag" stemplet på 
søknaden. Historien vil ha det til at den 
strenge statlige funksjonæren – for det 
var visstnok bare én og en svært myndig 
mann – hadde ansvaret for å behandle 
alle søknadene om kjøpetillatelse for bil. 
Han smilte aldri – da det kunne misfor-
stås.
De som fikk avslag, måtte ofte nøye 
seg med en av de såkalte silde-bilene. 
Det vil si merker som Moskvitch, IFA, 
Pobeda, Skoda eller Wartburg, produ-
sert i land som Sovjetunionen, Polen 
eller Tsjekkoslovakia. Bakgrunnen var 

en handelsavtale som innebar at Norge 
eksporterte sild og annen fisk – og fikk 
kjøpe biler tilbake. Biler som hadde et 
heller frynsete kvalitetsrykte, og som 
heller ikke ga den statusen mange var 
ute etter. 
Vi var ikke vonde å be
Men ikke så galt at det ikke var godt for 
noe. Mange av disse bilene kom nemlig 
i store trekasser av solid, sovjet-russisk 
tømmer. Tømmeret var godt til byg-
gematerialer. Kassene var nesten mer 
solide enn bilene på innsiden. De var 
bygget av 6x7 tommer i bærerammen i 
bunnen, og sidesperrene var på 2x4-
tommers kvistfri furu. Kassene kunne 
selges for 300 kroner stykket, noe som 
var en betydelig sum på 50-tallet. 
Men 1. oktober 1960 var det altså slutt. 

Bilhandelen ble frigitt. 
Nordmenn var ikke vonde å be. De 
neste fire årene mer enn doblet antal-
let biler i Norge seg, fra 200.000 i 1960 
til 410.00 i 1964. I 1971 passerte vi en 
milepæl med 1 million biler her til lands. 
Ferier til andre europeiske land, på et 
stadig bedre veinett, fristet. I fjellet 
skjøt hyttebyggingen for alvor fart, og 
vi kunne enkelt nå offentlige kontorer, 
ulike forretninger og kulturtilbud når det 
passet for oss. Slik er det fremdeles. 
Det ikke særlig tvil om at bilen ga 
mange nordmenn en etterlengtet frihet!

1. oktober 1960 var det endelig fritt frem. Da kunne nord-
menn fritt kjøpe bil, uten å ha egen tillatelse til det.

Mange drømte om Mercedes, men det hjalp ikke å «bare» 
ha råd til en bil med stjerne på panseret. Du måtte også 
dokumentere behovet for å få kjøpe, helt frem til 1960.

Lenge kunne vi bare misunne svenskene tilgangen på 
nye biler. Men i 1960 kom vendepunktet.
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Bruktbilsalget skutt til værs i Norge
Denne korona-effekten kom overraskende på mange.

Korona-pandemien og nedstengningen 
av Norge har gitt konsekvenser også for 
bilsalget. Salget av nye biler fikk umid-
delbart en knekk, og er ventet å ende 
rundt 30 prosent lavere i 2020, enn i et 
normalår. 
I bruktbilmarkedet er det imidlertid 
motsatt. Her hentet salget seg raskt 
inn igjen, og i sommer har det vært et 
rekordhøyt antall eierskifter. Nå fortel-
ler flere forhandlere om tomme lagre 
og mangel på brukte biler. For en rekke 
modeller er det i høyeste grad selgers 
marked.
– Det er tydelig at mange nok tenker 
seg litt ekstra om før de kjøper helt ny 
bil nå. Samtidig har etterspørselen etter 
rimeligere bruktbiler økt kraftig. Det jeg 
hører fra bransjen er at mange vegrer 
seg for å reise kollektivt, og i stedet 

kjøper en bil for å jobbpendle med. Det 
oppleves som tryggere, slik tidene er 
nå, forteller Brooms bilekspert Benny 
Christensen.
I denne kategorien snakker vi ofte biler 
til mellom 50.000 og 100.000 kroner. 
De er gjerne mellom fem og ti år gamle 
og har kilometerstand på over 100.000, 
noen ganger betydelig mer.
Mye å tenke på
– Den typiske «pendlerbilen» er gjerne 
en mindre bil. Tradisjonelt har det vært 
biler med dieselmotor som har vært 
førstevalget for mange. De siste årene 
har også elbilene kommet for fullt her. 
Hvis du ikke har altfor lang vei til job-
ben, holder biler som Mitsubishi i-MiEV, 
Volkswagen e-up! og første generasjon 
Nissan Leaf til denne bruken for mange. 

Her kan det også være fordeler å hente 
for de som bor i eller i nærheten av en 
by, med tilgang til kollektivfelt og lavere 
avgift i bomringer. I tillegg er driftskost-
nadene for en elbil generelt lavere enn 
for fossilbiler, sier Benny.
– Er det noe spesielt man bør tenke 
på før man kjøper bruktbil i denne 
prisklassen?

– Ja, det er mye! Her snakker vi biler 
som ikke lenger har nybilgaranti. I 
prinsippet kan alt skje, når som helst. 
Det er viktig å sjekke bilen så godt som 
mulig før kjøp, med tilstandsrapport 
eller NAF-test. Servicehistorikk er også 
viktig, det samme er en så fersk EU-
kontroll som mulig. Et råd er å legge så 
mye penger som mulig i selve kjøpet. 
Her kan det fort bli dyrt å spare noen 
tusenlapper, sier Benny.  

Av Knut Skogstad

Det har vært en hektisk sommer 
hos mange bilforhandlere, med 
rekordhøyt salg av brukte biler. 
Det gjør at det nå er selgers 
marked på mange modeller.
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Bruktbilsalget skutt til værs i Norge
Nytt er sikrere enn gammelt
– Hva med sikkerheten til biler som 
dette?

– Generelt går det et viktig skille rundt 
år 2000. Biler som er nyere enn dette, 
er ofte mye sikrere enn biler som er 
eldre. Det går både på passiv kollisjons-
sikkerhet og på sikkerhetsutstyr. Utstyr 
som kollisjonsputer, ABS-bremser og 
antispinn er svært viktig. Nyere biler 
har også nødbrems og gjerne adap-
tiv cruisekontroll. Dette er utstyr som 
har bidratt sterkt til å redusere antall 
påkjørsler bakfra, typisk noe som skjer 
når man kjører i kø. Det er også viktig 
å sjekke tilstanden på dekkene. Slitte 
dekk gir dårligere kjøreegenskaper og 
lengre bremsestrekning. Vurderer du 
å kjøpe en bil der dekkene omtrent er 
modne for utskiftning, bør du ta med 

det i regnestykket.
– Noe annet som kan være viktig å 
tenke på, er at større biler generelt er 
sikrere enn mindre. Selv om du kanskje 
ikke «trenger» noe mer enn en av de 
minste bilene på markedet, kan det vært 
lurt å vurdere noe større. Da har du rett 
og slett mer bil «rundt deg», ute i trafik-
ken, sier Benny.
Diesel er fortsatt attraktivt
De siste årene har det vært mye negativ 
oppmerksomhet rundt biler med die-
selmotor. De har også tapt betydelige 
andeler av det totale nybilsalget. Men i 
bruktmarkedet er det annerledes:
– Det er noen geografiske forskjeller 
her; typisk er at diesel er mindre attrak-
tivt i de større byene. Men du skal ikke 
langt ut av storbyene før etterspørselen 

etter brukte biler med dieselmotor fort-
satt er høy. Og det gir absolutt mening. 
En sterk og nøysom dieselmotor passer 
fortsatt til manges bruk. Statistikk fra 
Finn.no som er den suverent største 
markedsplassen for brukte biler, viser at 
dieselbiler fortsatt er det de fleste søker 
etter. Så selv om de nå er i ferd med å 
fases mer og mer ut blant nybilene, ty-
der det aller meste på at dieselbilene vil 
ha en betydelig plass i bruktbilmarkedet 
i mange år framover, avslutter Benny. 

Markedsplassen finn.no er landets største nettsted for omsetning av brukte biler. Ut-
valget har sunket kraftig i tiden etter at korona-pandemien rammet i midten av mars.

FAKSIMILE FRA MANDAG 7. SEPTEMBER

Selger færre 
nye biler
Mens bruktbilsalget har økt kraftig 
siden koronaen rammet i midten av 
mars, går det vesentlig tyngre med 
salget av nye biler. Totalt ble det 
solgt 10.802 nye personbiler i august, 
mens tallet for samme måned i 2019 
var 12.073. Så langt i år er det solgt 
79.798 nye personbiler pr. 31. august 
2020, mot 99.460 i samme periode i 
fjor
Opplysningsrådet for veitrafikken 
(OFV) peker på tre viktige årsaker: 
Koronasituasjonen, økonomisk 
usikkerhet og forsinkede leveranser 
av nye biler til ventende kunder. Men 
situasjonen ser likevel ikke helmørk 
ut for landets bilforhandlere, mener 
OFV. Organisasjonen tror mange 
nye modeller kommer til å «booste» 
omsetningen for det neste halvåret.
– Alt tyder på at salget av 
fullelektriske biler vil fortsette å øke. 
Og nå er mange nye modeller på 
trappene, sier adm. direktør Øyvind 
Solberg Thorsen i OFV.
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I tidligere artikler har Motorføreren først 
og fremst sett på tiltak som er iverksatt 
for å påvirke føreren - tiltak som ofte har 
vært kontroversielle. Trafikksikkerhet er 
også knyttet til forhold ved kjøretøyet 
og veien, men først ønsker Leif N. Olsen 
å si noe om førerkortopplæringen, et 
område hvor Norge har ligget langt 
fremme. 
– Allerede i 1908 var den første norske 
trafikklærer i virksomhet, men i mange 
tiår var dette ikke et regulert tilbud og 
opplæringen var svært kjøretøyteknisk 
og i bruk av ratt og pedaler. Men også 

på dette området skjedde det en om-
veltning rundt 1970. Det ble stilt krav til 
trafikkskoler, læreplaner ble innført og 
Statens trafikklærerskole ble etablert, 
som den første i verden, sier Olsen, 
som i alle år har vært opptatt av temaet 
trafikkopplæring, også i tiden før han 
ble ansatt som direktør i Autoriserte 
Trafikkskolers Landsforbund.
Øvingskjøring for 16-åringer
– I 1977 holdt jeg et foredrag på 
Sørlandet om førerkortopplæring, 
og tok til orde at den kunne starte 
med øvingskjøring i skoleverket for 

16-åringer på lukket område. Det 
medførte et ramaskrik i form av 
lederartikler og «ekspertkommentarer» 
i «alle» landets aviser. At øvingskjøring 
for 16-åringer ble innført 25 år seinere, 
til og med ute i trafikken, medførte 
overhodet ingen oppstandelse, 
konstaterer han.
Den politiske interessen for førerkor-
topplæring har alltid vært til stede, 
ofte presentert som krav om «billigere 
og bedre» – noe som vanskelig lot 
seg kombinere annet enn som politisk 
slagord.

år med økt trafikksikkerhet
Del 4: Veier og kjøretøy

Leif N. Olsen ser tilbake på 50 år med 
trafikksikkerhetsarbeid.
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Veistandarden er i mange tilfeller en medvirkende 
årsak til alvorlige ulykker. Hele 27 prosent av 
dødsulykkene i perioden 2005 til 2015 hadde en 
sammenheng med veistandarden.

Av Jøran Ledal

– God veistandard 
kan redde mange liv



– En fornuftig samferdselsminister, Lars 
Gunnar Lie (KrF), lærte meg hva det 
innebar at et forslag ble lagt i en skuff. 
Vegdirektoratet meddelte at en ferdig-
behandlet forskrift om trafikkopplæring 
var i ferd med å skulle gjennomføres 
følgende uke. Bare statsrådens god-
kjenning manglet. Forskriften ville gjøre 
trafikkskolevirksomhet til «bakgårds-
virksomhet», og dette sa jeg ifra om. 
Dermed trakk Lie ut en skuff og la saken 
oppi, uten et ord. Møtet var slutt, og 
etterpå så «ingen» på forskriften igjen, 
minnes den tidligere UP-sjefen, som 
også har minner om en annen samferd-
selsminister, nemlig Kjell Opseth (A).
– En handlingens mann
– Han var en handlingens mann som 
samferdselsminister, og vi hadde noen 
møter i «embeds medfør» om fører-
opplæring. Da kunne mye skje, og det 
ble bokstavelig talt slått i bordet – ikke 
av meg. På 1990-tallet var det mye 
«fram og tilbake» mellom Stortingets 
samferdselskomite og statsråd Opseth 
om innholdet i førerkortopplæringen – 
også med politisk «hestehandel», men 
fra 2004 ble det, etter et godt arbeid 
fra Vegdirektoratet, etablert en ny, 
moderne modell for føreropplæring. At 
Trafikksikkerhetsrådet ble nedlagt i 1996 
var ingen god trafikksikkerhetssak.
Kjøretøysikkerhet

1970: 560 døde

1986: 452 døde

1998: 352 døde

2008: 255 døde

1970: 560 døde

1986: 452 døde

2008: 255 døde

2019: 110 døde

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

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

Stortingsmeldingen i 1962 om 
tiltak for å fremme trafikksikkerheten 
, tok for seg tiltak som kunne bedre sik-
kerheten ved kjøretøyene. I dag kan det 
føles noe fjernt at de store nyvinningene 
var muligheten for asymmetriske lys, at 
refleksanordninger ble påbudt, at det 
ble påbudt med utvendige speil på bus-
ser, vare- og lastebiler og at det skulle 
innføres tiltak for å motvirke biltyveri og 
uforsvarlig kjøring av biltyver.
Midt på 1970-tallet ble det lagt fram 
en stortingsmelding om biltilsynets 
kontroller. Noe som etter hvert førte til 
en betydelig økning i kontrollvolumet, 
selv om målet på 1 million kontroller per 
år ble i drøyeste laget. Dessuten økte 
omfanget av politiets kontrollinnsats på 
veien formidabelt utover på 1970-tal-
let – særlig gjennom en flerdobling av 
tjenestepersoner i Utrykningspolitiet.
Bilprodusentene lå foran 
– På 1980-tallet var det mye debatt 
om avgiftsfrihet på sikkerhetsutstyr og 
miljøvernutstyr i biler. Det ble vurdert 
å foreslå avgiftsreduksjon for blokke-
ringsfrie bremser og for kjøretøy med 
lave utslipp. Det kan vel sies at det med 

tiden medførte omlegging av avgifts-
systemet fra et verdibasert system til en 
kombinert verdi/vekt system, og senere 
til et avgiftssystem i hovedsak knyttet til 
utslipp, forteller Olsen, og legger til at 
krav til sikkerhetsutstyr ble gjennomført 
gjennom juridiske krav til kjøretøyene.
– Men vi opplevde at bilprodusentene 
lå foran myndighetenes krav, og gjorde 
sikkerhetsutstyr til et element i markeds-
føringen. Det siste var ikke bare av det 
gode ettersom noen av løsningene som 
ble markedsført som sikkerhet, var heller 
tvilsomme og førte til at myndighetene 
mistet noe av kontrollen.   
På 1990-tallet ble for alvor blokkerings-
frie bremser (ABS), elektroniske stabili-
seringssystemer, antispinnsystemer og 
andre elektroniske systemer tatt i bruk 
for å hjelpe føreren. Men bruken av 
ABS-bremser var ikke helt problemfri.
– Det inntraff ulykker som følge av at 
førerne ikke hadde fått informasjon 
om hvordan de fungerte, og foretok 
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år med økt trafikksikkerhet

dermed feilhandlinger. Ikke få møtte 
på verksted med noe de opplevde som 
«bråk» og bremsesvikt. Det kan vel 
trygt sies at mange førere ikke hang 
helt med i utviklingen av bilene på 
denne tiden. Overgangen fra å være 
sin egen mekaniker til «ikke å kunne 
gjøre noe selv», ble brå og brutal. Men 
kjøretøyene ble heldigvis både mer 
drifts- og trafikksikre, mener Olsen.
Førerstøttesystemer
Et annet viktig element når det gjel-
der kjøretøysikkerhet, har ifølge Olsen 
vært innføringen av score i EuroNCAP 
kollisjonstestprogram. Produsentene 
strekker seg etter et godt resultat når 
det gjelder sikkerhetsutstyr som belter, 
kollisjonsputer, hodestøtter, antiskrens-
system og lignende.
– Spesielt de siste 20 årene er det 
i tillegg utviklet en rekke førerstøt-
tesystemer, som kan bedre trafikksik-
kerheten. Det kan nevnes fartsvarslere, 
nødbremseassistanse, feltskiftevarslere, 
blindsonevarslere, automatisk avstands-
regulering osv. I fremtiden må en også 
regne med mer restriktive kjøretøytil-
tak for å bedre sikkerheten slik som 
alkolås, automatiske bilbelter og aktive 
fartsbegrensere. Det siste vil neppe bli 
gjennomført uten betydelig debatt og 
motstand, tror han.
Olsen er også bekymret over utviklingen 
de siste tiårene når det kommer til bruk 
av mobiltelefon og annen skjerminfor-
masjon under kjøring. Dette er ikke 

uproblematisk for trafikksikkerheten, 
mener han. Tvert om ser han det som et 
sikkerhetsproblem som myndighetene 
ikke har gjort nok for å regulere.
Store skjermer forstyrrer
– I dag er det innmontert store skjermer 
i biler, og bruken tar ofte oppmerksom-
heten bort fra selve kjøringen, noe som 
kan gi fatale konsekvenser. Mobilen 
brukes i stor utstrekning ulovlig, men 
det er selve samtalen som er det største 
sikkerhetsproblemet – og den er altså 
ikke ulovlig. Dette har dessverre norske 
myndigheter unnlatt å gjøre noe med.
Selv om den tekniske utviklingen på 
mange områder har satt føreren til side, 
har han og hun fremdeles plikter og 
ansvar. Vi står fortsatt overfor den tradi-
sjonelle konflikten mellom sikkerhet og 
økonomi, mener Olsen, og trekker frem 
en kommentar som han allerede i 1979 
skrev i bladet Motor: «Økonomiske 
hensyn spiller en ikke uvesentlig negativ 
rolle for trafikksikkerheten. Trafikksikker-
het må konkurrere med store økono-
miske interesser. La oss bare tenke på 
de mange bileiere som kjører lengst 
mulig på sine utslitte dekk – gjerne på 
sleipe høstveger før det er tid til å skifte 
til vinterdekk.».
Vegstandarden en risikofaktor 
Men det er ikke bare kjøretøyene og 
førerne som har betydning for ulykkesri-
sikoen. Også veistandarden er i mange 
tilfeller en medvirkende årsak til alvor-

lige ulykker. Faktisk i 27 prosent av alle 
dødsulykkene i perioden 2005 til 2015, 
fremkommer det av Nasjonal transport-
plan 2018-2029.
– Veiforholdene var nok i sin tid under-
vurdert som medvirkende til trafikku-
lykker, men på 1960-tallet fikk veien 
en sentral plass i stortingsmelding om 
trafikksikkerhet, mener Olsen.
Tiltak som veiplanlegging, utforming 
av veier, vedlikehold og veioppmerking 
ble knyttet til trafikksikkerhet, og Jacob 
Pettersen (A) sa følgende da Stortinget 
diskuterte stortingsmeldingen: 
«Vi trenger bedre og riktigere veier – 
det gjelder veikryss, det gjelder dos-
sering i svinger, og det gjelder kanskje 
ikke minst veidekket og belysning». 
– 60 år senere kan vi slå fast at det 
fremdeles er mange utfordringer på 
området, mener Olsen.
Nye veistandarder
Etter Vegloven av 1964 ble det i 
perioden rundt 1970 utarbeidet nye 
detaljerte veistandarder for riksveiene 
som tok hensyn til trafikksikkerhet. Og 
på Stortinget tok representanten Ingvar 
Helle (V) opp spørsmålet om begrens-
ning av tungtrafikk:
«Et av de bedre midler til å øke trafikk-
sikkerheten er å frigjøre vegnettet for 
unødig trafikk. Det vil i første rekke si at 
en stor del av tungtrafikken må overfø-
res fra vegene til jernbanenettet og kys-

Bildet viser byggingen av Drammensveien gjennom 
Asker i 1967. FOTO: JOHAN BRUN / NORSK FOLKE-
MUSEUM

Politiets kontrollinnsats på veiene økte kraftig utover på 1970-tallet. 
Her fra en kontroll i 1972 på E6 ved Furnes.

FOTO: HAMAR STIFTSTIDENDE / ANNO DOMKIRKEODDEN
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ten. Tungtransporten belaster vegnettet 
vårt unødig sterkt.» Men om politikerne 
aldri så mye ønsket en slik omlegging, 
har det ikke skjedd all verden på det 
praktiske planet. Tungtrafikken durer 
fremdeles på norske veier.
I forbindelse med behandlingen av 
Norsk Vegplan i 1980, ble trafikksane-
ring aktualisert. Man ønsket å skille de 
forskjellige trafikantgruppene. Tanken 
var denne: Dersom de ulike gruppene 
måtte blandes, skulle fysiske og juridiske 
virkemidler sørge for at motorisert trans-
port skal skje på spesielle premisser. 
Denne ideen har også vært grunnlaget 
for mange tiltak helt opp til vår tid.
Gang- og sykkelveier
Etter hvert ble det fart i utbyggingen av 
separate gang- og sykkelveger, og det 
er gjennomført veitekniske tiltak for å 
sikre «myke trafikanter» i områder med 
blandingstrafikk, eksempelvis gjennom 
fartsdumper, sidehindre for å redusere 
farten, miljøgater og særskilte fartsgren-
ser. 

Nye førerstøttesystemer gjør moderne biler sikrere, men Leif N. Olsen er bekymret 
for at alle skjermene kan stjele førernes oppmerksomhet.

Farlige veier har engasjert lokalbefolk-
ningen mange steder. FAKSIMILE FRA 
INNHERREDS FOLKEBLAD, 1999.

Sikkerhetsutstyr bør fritas for avgift, har 
mange tatt til orde for. FAKSIMILE FRA 
ROGALANDS AVIS, 1994.

Dårlig veistandard kan koste liv.

FAKSIMILE FRA LOFOTPOSTEN, 1975.

– Stortinget mente opprinnelig at fy-
siske tiltak som dumper skulle benyttes i 
30-soner, noe Vegdirektoratet også la til 
grunn i sine retningslinjer. Men Stortin-
gets samferdselskomite fikk imidlertid 
«kalde føtter» når tiltaket skulle igang-
settes, og Vegdirektoratet måtte mode-
rere sine retningslinjer. Mange 30-soner 
uten tiltak ga en falsk trygghetsfølelse 
fordi skilt alene ikke var tilstrekkelig til å 
redusere farten i boligområdene. Pres-
set mot dumper kom først og fremst 
fra buss- og andre yrkessjåfører. Dis-
kusjonen førte også Arbeidstilsynet på 
banen, og etter hvert stilnet også denne 
debatten, forklarer Olsen.
Som et apropos til dagen debatt om 
fergefri (E-39) Stavanger – Trondheim, 
siterer Olsen fra et innlegg av Gudmund 
Restad (SP) under stortingsdebatten 
om trakksikkerhet og trafikkopplæring i 
1987:
«Når det gjelder fysiske tiltak på veinet-
tet, skal jeg nøye meg med å nevne at i 
ferjeavhengige strøk av landet er trolig 
det å overflødiggjøre ferjene det mest 

effektive trafikksikkerhetstiltaket. Det er 
utvilsomt hardkjøring for å rekke neste 
ferje som er hovedårsaken til de urime-
lige høye ulykkestallene i slike distrikter. 
Bygging av bruer og tunneler til avløs-
ning av ferjene er derfor ikke bare et 
godt bidrag til å opprettholde aktivitet 
og bosetting i kystdistriktene, men også 
et særdeles effektivt trafikksikkerhetstil-
tak.».
Økonomi og sikkerhet
– Selv om det i dag legges særdeles stor 
vekt på å bygge sikre veier, vil vi fortsatt 
stå overfor en avveining mellom sikker-
het og økonomi. Det kommer fortsatt 
til å bli bygget veier med en kvalitet og 
utforming som tilsier flere ganger så høy 
risiko enn om veien hadde blitt bygget 
med maksimal sikkerhetsstandard. Ikke 
alle veier vil bygges med en standard 
som «tilgir» førerfeil, selv om veibyg-
gingen skal vurderes opp mot «nullvisjo-
nen», avslutter Leif N. Olsen.

Det tok tid før politikerne innså at det var 
viktig å skille myke trafikanter fra tyngre 
kjøretøy. Her er Rådhusplassen i Oslo 
på 70-tallet. FOTO: HENRIK ØRSTED/ 
OSLO MUSEUM
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Nå er den store Norge-lanseringen i gang
Polestar er ett av flere nye bilmerker 
som har dukket opp på norske veier i år. 
Polestar er som mange av de andre nye 
merkene, også kinesisk. I alle fall nesten.
For slektskapet til Volvo skinner klart 
gjennom. Polestar, som har hovedkvar-
ter i Göteborg, eies da også av Volvo 
sammen med morselskapet Geely. Men 
bilene bygges i Chengdu, Kina. I en ny 
og moderne fabrikk tegnet av det nor-
ske arkitektfirmaet Snøhetta. 
Dette er den første bilfabrikken i Kina 
som tilfredsstiller den strengeste LEED-
standarden (Leadership in Energy and 
Environmental Design), og det gjør den 
også til en av de mest miljøvennlige 
bilfabrikkene i verden.
Den drives utelukkende på fornybar 

energi. Chengdu ligger i et fjellområde 
med mye regn. Dermed er det enkel 
tilgang på vannkraft.
Elektriske høyytelse-modeller
Polestars historie går tilbake til 1996, da 
som Flash Engineering. Veldig kort for-
talt bygde de biler for racingbruk, blant 
annet for Volvo. Senere ble navnet en-
dret til Polestar. I 2009 ble merket den 
offisielle Volvo-partneren for å modifise-
re eksisterende modeller, under merket 
"Polestar Performance". Volvo kjøpte 
etter hvert selskapet og merkevaren i 
juli 2015. Volvo tilbyr fortsatt Polestar-
modifiserte utgaver av sine biler. 
Men Polestar har altså i tillegg blitt et 
eget bilmerke. Bilene fra Polestar skal 
være luksuriøse høyytelsesmodeller som 

går på strøm. Dog med ett unntak. Den 
aller første Polestar, som ble bygget i 
2017, og heter Polestar 1. Dette er en 
ladbar hybrid med 600 hestekrefter. 
Polestar 1 blir bygget i kun 500 eksem-
plarer i året.  Alle andre modeller skal ha 
helelektrisk drivlinje.  
Det er altså nummer to i Polestar-rekken 
som nå er i ferd med å sette sitt preg 
på norske veier. Den heter Polestar 2. 
Så det er enkelt, greit og oversiktlig å 
holde rede på de ulike modellene. I alle 
fall ennå. Det blir helt sikkert verre når 
de får lansert noen og tretti modeller, 
men den tid, den sorg ...
Polestar 2 er en elbil på fysisk størrelse 
med Tesla Model 3, med god rekkevid-
de, gode ytelser og hyggelige kjøregen-

Polestar er nesten svensk, bygges i Kina, i en «norsk» fabrikk.
Av Benny Christensen

Denne kineseren 
rykker rett inn på 
salgstoppen
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Polestar 2 er nettopp lansert og selger svært godt i elbil-landet Norge. I august ble det registrert 494 eksemplarer av Polestar 2, 
og det gir modellen en knallsterk fjerdeplass på registreringsstatistikken for måneden. Ikke verst for en nykommer!



Nå er den store Norge-lanseringen i gang
skaper. Akkurat som "oppskriften" sier. 
Abonnement
De sterke båndene til Volvo gjør det nok 
også lettere å velge denne, enn andre 
biler fra Kina. Det er også utvalgte 
Volvo-verksteder som utfører service og 
reparasjoner. 
Bilene selges ikke via butikk. Hverken 
hos Volvo eller hos Polestar selv. Til 
gjengjeld har Polestar det de kaller 
"Space", eller showroom, hvor man kan 
se på og sitte i bilene, samt få informa-
sjon og hjelp ellers. Men bilene må altså 
bestilles via nettet. 
Vil du ikke kjøpe og eie, åpner Polestar 
opp for abonnementsløsninger. Da kan 
du som kunde betale et fast måned-
lig beløp som dekker alt, og slippe å 
bekymre deg for kostnader knyttet til 
avskrivning, forsikring og service. Dette 

er en av trendene i bilmarkedet akkurat 
nå, svært mange tilbyr alternativer til 
det tradisjonelle bilholdet. 
Sikkerhet
Kinesiske biler har et noe frynsete rykte 
på seg når det gjelder sikkerhet. Men 
på dette området har nok Polestar gjort 
hjemmeleksene sine på en helt annen 
måte enn noen av konkurrentene. 
DNA’et fra Volvo gjør seg sterkt gjel-
dende når det gjelder bilens sikkerhets-
systemer. Her finnes alt av moderne as-
sistent- og sikkerhetssystemer ombord. 
Bilen er utstyrt med et antall følere som 
ved en ulykke reagerer og aktiverer de 
ulike sikkerhetssystemer, blant annet 
forskjellige kollisjonsputer og belte-
strammere. Alt etter situasjonen. Ved 
kollisjoner i ulike vinkler, rundvelt eller 
ved utforkjøring, reagerer systemene på 
ulike måter, for å gi best beskyttelse.  

Det er også mekaniske sikkerhetssyste-
mer som Whiplash Protection System. 
Bilen er også konstruert slik at en stor 
del av kraften i en kollisjon fordeles til 
bjelker, stolper, gulv, tak og andre deler 
av karosseriet.
Her i Norge har Polestar fått en flying 
start. Flere tusen eksemplarer av 2 var 
bestilt allerede før bilen hadde kommet 
til landet – slik det gjerne er med elbiler 
i vårt marked. Polestar har også klart å 
levere ut biler som planlagt. Derfor er 
det god mulighet for at også du vil stifte 
bekjentskap med det nye bilmerket på 
norske veier utover høsten.

Fabrikken i kinesiske Chengdu er en av 
verdens mest miljøvennlige og er tegnet 
av norske Snøhetta.

Dette er en konseptbil, og den forteller 
litt om hva vi kan forvente fra Polestar i 
løpet av kort tid.
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Joda, du kan skifte 
olje på bilen selv

... bare lær deg et par 
ting før du starter

Du sparer penger – og ikke er det 
spesielt vanskelig.

Om du har et minimum av verktøy, en 
fornuftig plass å stå og i tillegg er ørlite 
fingernem, er det fremdeles mye av 
bilens vedlikehold du kan gjøre selv. 
For eksempel det å skifte motorolje og 
oljefilter. 
Dette er ikke noe hokus-pokus. Og med 
timepriser på bilverksteder som kan 
ligge på både 1.500 og 2.000 kroner, 
pluss moms, er det også en god del 
penger å spare ved å ta jobben selv. 
Det man må sørge for å kjøpe inn før 
man går i gang er følgende: Riktig olje-
type i riktig mengde. Se i bilens instruk-
sjonsbok både vedrørende mengde og 
oljetype. 
I tillegg er det smart å bytte oljefilteret 
i samme slengen, så kjøp det samtidig, 
sammen med ny pakning til tappeplug-
gen som også bør byttes. Så slipper du 
kjedelige lekkasjer i ettertid. 

Akkurat når det gjelder oljetyper, må 
du være litt oppmerksom.  Noen biler 
er litt "sære" på dette, men på de aller, 
aller fleste alminnelige biler vil en god 
helårsolje med viskositet på 5W-40 eller 
10W-40 passe. Enten det er bensin eller 
diesel, med eller uten turbo. 
Tappe av oljen
Vi anbefaler å bruke et kjent merke. En 
del billigmerker har kommet dårlig ut 
i tester. Det er slik med olje som med 
mye annet, du får ofte det du betaler 
for. 
Usikker? De fleste biltilbehørsforretnin-
ger og bensinstasjoner kan hjelpe deg 
med å finne riktig oljetype om du oppgir 
registreringsnummeret på bilen din. Det 
samme gjelder om du kjøper det du 
trenger for å utføre oljeskift i en av de 
mange nettbutikkene som de siste årene 
har dukket opp. 

De færreste har tilgang til egen løfte-
bukk, så da er det bare å legge seg på 
garasjegulvet eller gårdsplassen. Ta 
gjerne en stor papplate eller et gammelt 
teppe å ligge på, for komfortens skyld. 
Pass på at bilen står plant, forsikre deg 
om at den står i gir og med håndbrekket 
på – og kryp under.
 Du må ha et egnet tappefat til spillol-
jen, pass på at dette er stort nok.  Skru 
så ut bunnpluggen. Er oljen (motoren) 
litt varm, renner den lettere og fortere 
ut. La det dryppe godt fra seg, mens 
du skrur av oljefilteret. Det sitter med 
få unntak på siden av motorblokka. 
Det kan noen ganger være litt trangt å 
komme til – og også sitte litt hardt. Har 
du ikke tilgang på en oljefiltertang så 
bruk en litt stor rørtang. Du kan også 
slå en stor skrutrekker gjennom, slik at 
du får et ”håndtak” – og dermed større 
moment når du skal skru det av.

Av Benny Christensen
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Tørk av anlegget med litt papir. Sjekk at 
pakningen fra det gamle filteret IKKE sit-
ter igjen. Ta litt olje på den nye paknin-
gen og skru på plass det nye filteret. Du 
trenger ikke dra dette veldig hardt til. 
Rengjør så tappepluggen, fjern den 
gamle pakningen og sett på den nye. 
Skru denne godt, men ikke veldig hardt, 
til. Da er du ferdig under bilen. 
Blir skitten
Tiden er inne for å fylle på ny, frisk og 
ren motorolje. Pass på så du ikke over-
fyller. Peil oljen et par ganger underveis. 

Husk også at det tar litt tid før den ren-
ner helt ned i bunnpanna på bilen. Så 
ikke vær for kjapp eller ivrig. 
Når du har forsikret deg om at du har 
fylt riktig mengde olje på motoren, 
starter du den opp.  Det tar da ofte 
noen få sekunder før oljelampa slukkes. 
Bare la motoren gå, men ikke rus den.  
La motoren gå en liten stund etter at 
oljelampen er slukket. Så stopper du 
den igjen. 
Sjekk at det ikke er noen lekkasjer fra 
hverken filter eller tappeplugg og peil 
oljen igjen. Det kan være at du må fylle 

på litt mer, når oljefilteret nå har fylt seg 
opp. Verre er det faktisk ikke. 
Da gjenstår det bare å rydde opp etter 
seg, få vasket hendene skikkelig, for 
man blir skitten av dette. Så kan du ta 
deg en kopp kaffe eller to med god 
samvittighet. Det har du fortjent! 

De færreste av oss har tilgang til en løftebukk. Men du får til 
oljeskift allikevel, for eksempel hjemme i garasjen.

Å skifte olje på motoren selv er slett ikke vanskelig, og det sparer deg også fort for en god slump penger.

Det er viktig å sjekke hva slags olje bilen din skal ha. Det finner 
du i instruksjonsboken. Eventuelt kan du sjekke det på nettet, 
eller be om hjelp der du kjøper oljen.
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Trafikksikkerhet er nøkkelordet i jobb-
hverdagen for UP-sjef Steven Hasseldal. 
Med 29 års erfaring i politiet, overtok 
Hasseldal stillingen som sjef for Utryk-
ningspolitiet da Runar Karlsen ble fagdi-
rektør i Politidirektoratet høsten 2019. 
Hasseldal skal fortsette som UP-sjef til 
hans opprinnelige åremål som politi-
mester i Øst politidistrikt ender i 2021. 
Hva som skjer etter 2021 er foreløpig 
ikke avgjort, men UP-sjefen legger ikke 
skjul på at han stortrives i stillingen som 
byr på spennende og betydningsfulle 
arbeidsdager. 
– Det er en ganske takknemlig jobb og 
gir god mening. For meg er det å jobbe 
for trafikksikkerheten meget motive-
rende. Får jeg tilbud om å fortsette etter 
2021, så vil det absolutt bli vurdert, sier 
Hasseldal. 
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut? 

– Det blir gjerne en del møtevirksomhet 
med diskusjon av ulike problemstillinger 
samt en del medieoppfølginger. I tillegg 
forsøker jeg å være ute på veiene for å 
snakke med mannskapene. I løpet av en 
arbeidsuke blir det også en del reising 
på grunn av ulike møter, både internt og 

med forskjellige samarbeidspartnere. 
Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver 
som UP-sjef?
- Det viktigste som sjef er å sørge for 
at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag 
som inkluderer trafikksikkerhet, krimi-
nalitetsbekjempelse på vei samt bi-
stand og beredskap. UP skal også være 
politiets fagorgan knyttet til utvikling av 
nye metoder og materiell som brukes i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Norge ligger 
på topp når det gjelder trafikksikkerhet, 
men samtidig har vi en nullvisjon om in-
gen drepte eller skadde i trafikken – og 
vi er ikke der nå.
Hvordan oppfører nordmenn seg ge-
nerelt i trafikken? 

- Det vi ser er ganske bra, og eksem-
pelvis merker vi at yngre sjåfører blir 
stadig bedre i Norge. Generelt er de 
aller fleste aktsomme og lovlydige, men 
det er også en del som ikke er det. For 
mange tar sjanser ved å kjøre aggres-
sivt, for fort eller i ruspåvirket tilstand. Vi 
ser dessuten at damene er flinkest bak 
rattet, mens menn i 45-50 års alder kan 
kalles “verstingene”. Det er de som kjø-
rer fortest, og også gruppen vi stanser 

oftest. Menn er generelt mer risikovillige 
enn kvinner, men det er ingen unnskyld-
ning. Når man er såpass voksen skal 
man klare å holde seg i skinnet. Selv om 
de kanskje har en hektisk hverdag og 
kjører bra bil, så må voksne mannfolk 
skjerpe seg og få ned farten!
Hvordan har trafikksikkerheten endret 
seg de siste tiårene? 

- Summen av flere tiltak har vært av-
gjørende for sikrere og bedre vei, og 
dermed også tryggere trafikk. I dag har 
vi blant annet flere midt-delere og flere 
separate kjørefelt, som helt klart har en 
positiv effekt, særlig på Europaveier og 
riksveier hvor det har vært mye ulykker. 
Nordmenn har også tryggere og sikrere 
biler, i tillegg til at vi faktisk er blitt mer 
lovlydige. Oppsummert så blir det bedre 
og bedre, og det går i riktig retning. 
Men gode veier og skikkelige biler til 
tross, man kommer ikke utenom at vi 
må opptre fornuftig og være oppmerk-
somme. La bilen stå hvis du er ruset, 
hold fartsgrensen og unngå mobilbruk. 
Mange “skal bare” sjekke nyhetsbildet 
eller oppdatere seg på sosiale medier 
på mobilen, men vi vet at dette er farlig 
fordi du blir uoppmerksom. Hvis du bare 

Navn: Steven Hasseldal
Alder: 50
Bosted: Arendal
Siv.status: Kjæreste

Kjører: Ford Kuga
Fritidsinteresser: Trening, båtliv, fjellturer, jakt
Aktuell: Ny UP-sjef

Av Silje Bjørnstad

Synes damene er
flinkest bak rattet
Ifølge UP-sjef Steven Hasseldal oppfører nordmenn seg generelt bra på 
veiene, men ser at noen tar likevel flere sjanser enn andre. Og “verstingene”, 
jo det er menn i 45-50 års alderen. 
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“må” sjekke noe underveis, så stopp 
bilen eller gjør deg ferdig før du starter 
å kjøre.
Hvordan vil du oppsummere årets 
sommerferie med tanke på trafikk og 
trafikksikkerhet? 

- Det har vært mye trafikk i sommer, 
og vi merket at mange var på Norges-
ferie. Hovedinntrykket er at det har 
gått greit, og de fleste har overholdt 
fartsgrensene. Samtidig har vi dessverre 
registrert flere motorsykkelulykker. I juni 
og juli døde 18 personer i trafikken der 
11 kjørte motorsykkel. I tillegg ligger vi 
høyt oppe på rustallene. Vi har tatt flere 
for ruspåvirket kjøring i år, og man må 
helt tilbake til 2002 for å finne lignende 
tall.
Hva er de viktigste tiltakene for å 
bedre trafikksikkerheten de neste 
årene?

- UP skal fortsette med målrettet arbeid 
for å forebygge alvorlige trafikkulykker 
med drepte og hardt skadde. Dette gjør 
vi gjennom vårt viktige arbeid på veiene, 
i samarbeid med politidistriktene og 
eksternt med etater og organisasjoner. 
Vi jobber for å redusere antall trafikku-

lykker gjennom politikontroller. Kontroll 
av fart, rus og aggressiv kjøring, er en 
viktig del av arbeidet vårt – og dette 
skal vi fortsette å fokusere på. 
Nå går vi mot vinter med mindre 
dagslys og kaldere temperaturer – hva 
er dine tips til sjåfører når det gjelder 
kjøring på norske vinterveier? 

- Sjekk synet! I mørketiden kan det være 
mange som opplever at de må anstren-
ge seg for å se bra i trafikken, og da kan 
det være lurt med en synstest. Dernest 
er det selvfølgelig viktig å sørge for 
riktige dekk med god mønsterdybde. 
Vær nøye på å sjekke føret, og ta gjerne 
en bremsetest. Avpass farten og unngå 
å være for brå med bevegelsene på 
rattet. Vær også nøye på å skrape vekk 
is fra rutene slik at du har god nok sikt – 
her er det mange som er altfor slurvete! 
Vi ser dessverre mange eksempler på 
at føreren kun har skrapet bort en liten 
flik som man bare så vidt kan se gjen-
nom. Dårlig sikt utsetter både deg selv 
og andre for stor fare, og kan resultere 
i forenklet forelegg, anmeldelse eller 
tap av førerkortet dersom vi oppdager 
det. Om du er usikker på hvor mye skal 
skrape, så er det en god huskeregel at 

både “vindusviskerfeltet” på frontruten 
og sidevinduene skal være fri for snø, is 
og dugg. 

FAKTA OM UP
Utrykningspolitiet (UP) 
har hovedansvaret for 
politiets trafikktjeneste. 
Utrykningspolitiets 
samfunnsoppdrag inkluderer 
trafikksikkerhetsinnsats, 
kriminalitetsbekjempelse 
på vei samt bistand og 
beredskap. UP skal også være 
politiets fagorgan knyttet 
til utvikling av nye metoder 
og materiell som brukes i 
trafikksikkerhetsarbeidet.
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Med bensinmotor og to elektriske motorer på til 
sammen 300 hk og firehjulsdrift, er dette en bil du ikke 
kommer utenom hvis du ser etter en moderne SUV. Bli 
med på en prøvetur!

Opel har endelig kommet med ladbar 
hybrid og firehjulsdrift. Modellen heter 
Grandland X Hybrid 4, og er etterleng-
tet. Med denne kan Opel virkelig kon-
kurrere i segmentet for store hybrider.
Opel Mokka, Crossland X og Grand-
land X ble først levert med forhjulstrekk 
og bensin eller dieselmotor, men nå 
kommer altså Grandland X med lad-
bar hybrid bensinmotor på 300 hk og 
firehjulsdrift. 
Overtatt av franskmennene
Siden Opel er blitt overtatt av franske 
PSA (Peugeot og Citroën), så er også 
det teknologiske samarbeidet på plass. 
Opel Grandland X har mye til felles med 
søstermodellen Peugeot 3008, men 
designet sier likevel klart og tydelig at 
dette er en Opel.
Bilen har sporty linjer, og SUV-detaljene 

som skliplater og plastdekor gjør bilen 
både fin og tøff å se på. Den nye grillen 
med Opel-vingene som går over i front-
lysene, gjør at bilen virker bredere, og 
effekten er meget bra.
Min testbil i utstyrsvariant Ultimate var 
lakkert i den fine fargen Dark Ruby Red 
med tak og panser i svart kontrastfarge. 
Utrolig lekker! Opels AGR-seter er kjent 
for å være komfortable, og min testbil 
var intet unntak. Gode skinnseter med 
lårstøtte, elektrisk justering og korsrygg-
støtte gjorde at jeg satt som støpt bak 
rattet.
Dashbordet ser ut som det er i skinn, 
men er det ikke. Likevel gir interiøret et 
premium inntrykk, og den store info-
tainmentskjermen er lett å bruke med 
alle knapper lett tilgjengelige. «Vanlige» 
knapper for klimaanlegg og radio føles 
bra.

I baksetet sitter man også behagelig 
med god plass til bena. Baksetet er opp-
varmet, og det er også mulig med 220V 
uttak som er kjekt for tilkobling.
Sprek og med god rekkevidde
Bagasjerommet er på 390 liter, og leg-
ger du ned ryggen får du 1528 liter til 
rådighet. Baksetet er delt 60/40 med 
skiluke, og bakluka kan åpnes ved å 
sparke under støtfangeren. Kjekt om du 
har handleposer i hver hånd.
Motorverket består av en 1,6 liters 
turbo bensinmotor med 200 hester i 
front, samt to elmotorer som hjelper til. 
Den ene sitter mellom motoren og den 
åttetrinns automatkassen, og har en 
effekt på 110 hk og 320 Nm. Den andre 
elmotoren gir 113 hk og 166 Nm, og 
sitter sammen med multilink-opphenget 
på bakakslingen. 
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Endelig som ladbar hybrid 
med firehjulstrekk!

Av Tommy Hermanrud

Opel Grandland X Hybrid4 4X4 Plug-in
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Til sammen gir de tre motorene en sam-
let effekt på 300 hk og 520 Nm. Bilen 
går bra, og 0-100 km/t går unna på 6,1 
sekunder. Toppfarten skal være klokket 
inn på 235 km/t.
Støydempingen er også svært god, og 
quickshift-girkassen girer smidig. 
Rekkevidden på strøm har Opel opp-
gitt til å være 63 kilometer, men for å 
greie dette tror jeg du må kjøre med 
et egg under gasspedalen. Forbruket 
er naturligvis individuelt, og har også 
sammenheng med hvilket kjøreprogram 
du bruker.
Felles for alle plug-in hybrid-biler er at 
det gjelder å være flink til å lade bilen! 
Da holder du forbruket nede, og kjører 
småturer på strøm. Ellers oppleves bilen 
meget stabil, og kjørekomforten er i 
premiumklassen, særlig med prislappen 

tatt i betraktning. 
Hvordan lader jeg bilen?
Nye Grandland X Hybrid4 lades ganske 
enkelt som en elbil, og batteriet kan 
lades ved alle offentlige ladestasjoner 
med vekselstrøm eller hjemme med en 
vegglader eller ladekabel.
Du lader den som en vanlig elbil, og 
ladetiden vil variere etter hva slags lader 
som brukes. 
Grandland X Hybrid4 finnes i to ut-
styrsvarianter; Premium og Ultimate. 
Sistnevnte byr på ventilerte skinnseter, 
ryggekamera og sort tak og sidespeil.
Av sikkerhetsutstyr finner vi automatisk 
nødbrems med fotgjengeroppdagelse, 
aktiv filholderassistent, adaptiv cruise-
kontroll, full LED adaptivt frontlyssystem 
AFL og 360 graders ryggekamera. Bilen 

kan også trekke en tilhenger på 1250 
kilo. Opel Grandland X fikk i 2017 fem 
av fem mulige stjerner i EuroNCAPs sik-
kerhetstest.
Mange av oss trives med høy sittestil-
ling og bakkeklaring. Når du i tillegg kan 
få en meget velutstyrt og komfortabel 
crossover SUV med hybrid drivlinje og 
firehjulstrekk fra kr. 503.800 (Premium) 
til 531.800 kroner (Ultimate), så ser jeg 
ingen grunn til at ikke denne skal være 
interessant for en stor kundegruppe. 
Med andre ord en spennende nyhet fra 
Opel som er verdt en titt!
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Svendsen
Maskin AS

Brøstadbakken 51
9311 BRØSTADBOTN

Tlf. 917 27 778

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Reddalsveien 47
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Øvre Romerike
Taxi

Energivegen 14
2069 JESSHEIM

Tlf. 03 550

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 901 07 721

Fingarsen
Bygg AS
Nesleveien 1

3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

UDV Bygg AS
Feiringvegen 1211

2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

7580 SELBU
Tlf. 920 43 187

Indre Årsnes
4770 HØVÅG

Tlf. 950 82 025

Klokkergårdveien
Bilservice AS
Klokkergårdveien 6
1711 SARPSBORG

Tlf. 993 76 688

Rosenkrantzgt. 89
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Nord
Lakkering AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

AS Snertingdal Auto
Snertingdalsv 1741

2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Tlf. 57 85 50 80

Melhusvegen 432
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Rødberg Dagligvare
Maskinavdeling

Hvammen
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

Feldbergveien 107
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Birkeland
Elektro A/S

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Nøtterøy
Familiecamping
Fjærholmen AS

Fjærholmv 170
3132HUSØYSUND

Tlf. 33 38 51 43

Storgata 36
2000 LILLESTRØM

Tlf. 64 84 00 20

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22
3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20

Sparebank
68° Nord

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Transport
Trond Weum

Formov
3340 ÅMOT

Tlf. 908 59 515

Ren Røros as
Osloveien 16B
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Måløy Auto AS
Gate 1 nr 26
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 04 07

avd. Finnsnes
Botnhågen

Tlf. 77 85 23 10

Pilaro AS
Grindegården, Alfheim 7

1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Refsland
Transport AS

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG

Tlf. 918 30 961

Lillestrømveien 892
1912 ENEBAKK
Tlf. 64 92 92 10

Gauterødveien 39c
3154 TOLVSRØD
Tlf. 909 10 127

Landfalløya 7
3020 DRAMMEN
Tlf. 32 27 77 00

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Knut Kjørslevik
Erlevegen 15

6723 SVELGEN
Tlf. 905 06 929

Olaroa 2
3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 48 88

Sannidalsveien 164
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 65 00

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Hurum
Bilsenter AS

Åsveien 14
3475 SÆTRE

Tlf. 454 73 090

Hurum Dekk
& Bilglass AS

Åsveien 4
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 19 99

Hurum Sport AS
Åsveien 4

3475 SÆTRE
Tlf. 988 86 434

Sole
Gjestegård as

Krøderfjordveien 1610
3536 NORESUND

Tlf. 32 15 04 00

Sole AS
 3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 17 00

Malermester
Bjørn Tore Stenersen

Skalpeliveien 47
3535 KRØDEREN

Tlf. 970 39 325

Follestadveien 28
3474 ÅROS

Tlf. 958 74 499

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 950 08 020

El Ringen AS
Torsbyveien 1

3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Kjenaas
Transport AS

Enga 61, 3622 SVENE
Tlf. 32 76 21 02

Klinikk Blix AS
Vinterroveien 34 B
3517 HØNEFOSS

Tlf. 918 24 649

Lyseng
Billakkering
Norderhovsgata 23
3512 HØNEFOSS

Tlf. 919 12 220

Norefjell
Hytteservice
Skinnestoppen 9

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 85 14

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Nyhus
Transport AS

Roaveien 6
3534 SOKNA

Tlf. 414 56 705

Røyken og Hurum
Trafikkskole AS
Nordre Sætrevei 46

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 14 00

Johanssons
Auto AS

Gistads vei 10
3511 HØNEFOSS

Tlf. 934 84 919

Furnesvegen 12
2382 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 36 74 33

Viking Stårheim
6777 STÅRHEIM
Tlf. 57 86 37 30

Sentrum
Motor AS
Øravegen 18
6652 SURNA

Tlf. 71 66 19 66

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Lars Tore Hulinder
Johannessen

 Jørstad, 7760 SNÅSA
Tlf. 908 83 358

Verkstedveien 52
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

www.hro.no
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Vormsund
Auto AS
 Kjølstadv 1

2160 VORMSUND
Tlf. 982 02 334

K. Halstensen AS
5399 BEKKJARVIK

Tlf. 55 08 40 00

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Brække
Eiendom AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Kongsveien 90, 6523  FREI
Tlf. 480 75 134

www.oyeskarosseri.no

LILLEHAMMER

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

Bertelsen &
Garpestad AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Skoleveien 12-14
9407 HARSTAD
Tlf. 77 00 05 80

www.hoklandmarina.no

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30
www.ntm.no

Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

www.atl.no

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
 7725 STEINKJER

Tlf. 74 16 05 10

Jonsvollsgaten 2
5011 BERGEN
Tlf. 55 61 00 50
www.brage.no

autostrada.com
Tlf. 35 58 70 70

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Sundsmoen 11
3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Bilsenteret
Bjugn AS
Bjugnveien 24
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 05 30

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Heum
Skogservice
 Lyngrothveien 1
4820 FROLAND
Tlf. 412 62 779

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS
Trondheimsveien 184

0570 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

Frank Kjosbakken AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Toms
Elektrotavler

Mølleveien 4
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 60 07

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Frodes Karosseri
og Lakk AS
Kometvegen 5
6419 MOLDE

Tlf. 71 21 83 33

Forbergvegen 118
3803 BØ I TELEMARK

Tlf. 400 20 017

Grønviksveien 8
4515 MANDAL
Tlf. 38 27 25 50
www.nosted.com

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 00 26 00

Tømra
Bilverksted AS

Selbuvegen 695
7584 SELBUSTRAND

Tlf. 479 33 060

Fremad
Eiendom AS
Hagelundvegen 25
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Veggli Bil og
Maskin AS
3628 VEGGLI

Tlf. 922 93 142

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Hertz Kongsberg -
Kongsberg Bilutleie

 Sportsveien 13
3615 KONGSBERG

Tlf. 32 28 93 10

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

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

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

Bremsnes Bilverksted AS
6530 AVERØY  -  Tlf. 71 51 11 90
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Av Tommy Hermanrud

Når bilen også er strømgjerrig, og har 
en rekkevidde på 229 kilometer, blir e-
Golf dermed attraktiv for elbil-kjøpere. 
Det store temaet for elbiler er naturligvis 
rekkevidden. Hvor langt kommer jeg før 
det er strømtomt? Mange har lagt ut på 
hyttetur, og regnet seg frem til at strøm-
men skal holde, bare for så å oppdage 
at regnestykket ikke stemmer.
En faktor som været har mye å si for 
strømforbruket. Må du bruke klimaan-
legg, varmeseter eller vindusviskere i 
lengre perioder, reduseres rekkevidden.
Nå har imidlertid flere av elbilene fått 
vesentlig lengre rekkevidde, og det er 
ikke lenger bare Tesla som kan skryte 
av lang rekkevidde på batteriet. Også 
de mindre elbilene har kommet etter, 

og VW e-Golf oppgir nå inntil 300 km 
rekkevidde.
Rekkeviddeangsten borte
Det samme har BMW i3, mens 
Renault Zoe oppgir 400 km og Opel 
Ampera e hele 520 km rekkevidde. 
Utviklingen gjør at flere familier faktisk 
kan ha en elbil som nummer én-bil. 
Rekkeviddeangsten mange opplevde 
med de tidlige elbilene, er så godt 
som borte. Særlig hvis du er litt våken 
og følger med på strømmåleren på 
lengre turer.For småkjøring lokalt er 
strømdrevne biler et billig reisealternativ. 
VW e-Golf har et strømforbruk på 12,7 
kWh pr. 100 km (WLTP), og det er 
meget bra.
Batterikapasiteten i e-Golf er 35,8 kWh, 

og den teoretisk rekkevidde er 300 km, 
i praksis ca. 229 km. I tillegg er effekten 
i elmotoren 100 kW effekt(136 hk), som 
gjør at bilen er kjapp fra 0-100 km/t på 
9,6 sekunder. Dreiemomentet er 290 
Nm, og det morsomme er at du har fullt 
moment idet du trykker inn gasspedalen 
med trinnløst automatgir. 
Morsom og lettkjørt
E-Golfen går godt, og er kjapp i aksele-
rasjonen. Den er med andre ord morsom 
og lettkjørt. Bilen er dessuten veldig 
stillegående, og bare litt dekkstøy kan 
høres.
Batteriet lades til 80 prosent på 45 
minutter med hurtiglader (40 kW), og 
på 10 timer og 50 minutter med vanlig 
stikkontakt, 17 timer for en komplett 

En av Norges mest solgte bilmodeller er den elektriske 
utgaven av VW Golf, e-Golf. Hvorfor? Kanskje fordi den ser ut 
som en vanlig Golf, og har alt av utstyr du finner i andre Golf-
modeller. 
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lading. Med en vegglader hjemme lader 
du bilen fra det vanlige strømnettet, 
og ladetiden kan reduseres helt ned til 
fem timer og 20 minutter med en 32 A 
strømkurs.
Tre kjøreprofiler
Du har tre kjøreprofiler i nye e-Golf:  
Normal, Eco og Eco+. Velger du Eco 
eller Eco+, økes rekkevidden med et 
enkelt tastetrykk. I moduset Eco+ har 
du tregere akselerasjon og redusert 
topphastighet, og i tillegg deaktiveres 
klimaanlegget Climatronic.
Gjenvinning av bremseenergi kalles 
rekuperasjon, og du øker altså rekkevid-
den hver gang du bremser. Strømmen 
som oppstår lagres i høyspenningsbat-
teriet for senere bruk.

VW e-Golf ser ut som en vanlig Golf, og 
det er kun detaljer som skiller model-
lene utvendig. Du får LED hovedlys, 
baklys og skiltlys, blå designelementer 
og e-Golf emblemer. Innvendig er blå 
pyntesømmer på ratt og girspak unikt 
for e-utgaven.
Spekket med finesser
Bilen har også Active Info Display, som 
vi kjenner fra VW Passat og Audi, på 
en 12,3 tommers skjerm. Infotainment-
systemet er spekket med finesser som 
bevegelsesstyring som gjør at du for 
eksempel kan skifte radiokanal ved å 
bevege hånden på undersiden foran 
skjermen.
Med smarttelefonen kan man koble seg 
opp på apper gjennom App-Connect og 

styre det meste fra mobilen.
Testbilen vår hadde gode seter, og 
det noteres at kjørekomforten er god. 
Varme i frontruten er kjekt standardut-
styr på vinterstid.
Sikkerhetssystemene omfatter ACC 
automatisk avstandsregulering, Side 
Assist blindsonevarsler, Front Assist 
avstandskontrollsystem inkludert City-
nødbremsfunksjon med fotgjengerregis-
trering, kø-assistent, parkeringsassistent, 
varmepumpe og ryggekamera. VW Golf 
har fått full score med fem stjerner i 
EuroNCAPs sikkerhetstest.
Nye Volkswagen e-Golf koster fra kr. 
299.900, og med dagens batteripakke 
vil den opplagt være et populært valg 
for mange elbil-kjøpere.
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MA-MEDLEMSKAP

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen innrømmer at hun i dagene 
før selve landsmøtet var spent på gjen-
nomføringen. Alle 59 delegatene hadde 
deltatt på testing av Teams-verktøyet 
i forkant, og det var en fornøyd gene-
ralsekretær som på ettermiddagen den 
12. juni kunne konstatere at landsmøtet 
hadde forløpt uten problemer av noe 
slag.
– Alle var pålogget og klar da lands-
møtet startet. De fleste sakene var 
kommentert og stemt over på forhånd i 
digitalt skjema, og det underlettet saks-
behandlingen på selve landsmøtet. Det 
ble plass til både videohilsener og andre 
innlegg, samt en god lunsj, sier Kristof-
fersen smilende.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide 

holdt en syv minutter lang appell på 
landsmøtet. Statsråden snakket varmt 
om MA, og han fokuserte blant annet på 
MA – Rusfri Trafikks rolle som frivillig or-
ganisasjon i samfunnet, samt den viktige 
og troverdige stemmen organisasjonen 
har.
Hilsen fra ministeren
– I 2018 var 34 prosent av dødsulykkene 
knyttet til rus, og 40 personer mistet 
livet. Det viser bare hvor viktig arbeidet 
til MA – Rusfri Trafikk er. Dere er en 
viktig stemme i det avgjørende arbei-
det for å nå nullvisjonen, kommenterte 
Hareide. 
Ministeren snakket videre om MAs rolle i 
innføringen av alkolås i buss og mini-
buss. 

– 1. januar 2019 ble det påbudt med 
alkolås i samtlige busser og minibusser. 
Dette er et viktig skritt for å nå nullvisjo-
nen. Vi er godt kjent med MAs engasje-
ment i samferdselsdepartementet, og 
jeg vil takke dere for et godt og kon-
struktivt samarbeid på dette området. 
Hareide snakket avslutningsvis om 
viktigheten av innføringen av obduksjon 
av samtlige omkomne i trafikken og full-
roste MAs innvirkning for lovendringen. 
Gullmedalje til Alf Seim
Tradisjon tro deler MA – Rusfri Trafikk ut 
gullmedaljen til minne om MAs grunn-
legger Nils Høgevold. Medaljen hedrer 
medlemmer som har lagt ned et langva-
rig og særlig fortjenestefullt arbeid i MA 
eller for MA sitt formål. Arbeidet skal 

Samlet fra skjerm til skjerm over hele landet

Historisk landsmøte i MA - Rusfri Trafikk:

59 delegater deltok i det historiske 
landsmøtet 2020. Her er noen av dem:

I øverste rekke: Einar Lande (t.v.), Fred 
Roger Evensen og Svein Iversen.

I midten: Arnhild Cadamarteri (t.v), 
dirigent Martine Tønnessen og Roger 
Lillebø.

Nederst:  Bjørn Arne Olsen (t.v), Jan 
Arnstein Liknes og Dag Straume.

Årets landsmøte skulle egentlig foregått i solfylte Sandefjord, men 
koronasituasjonen gjorde det umulig. Løsningen ble et digitalt landsmøte – for 
første gang i MA – Rusfri Trafikk sin 92 år lange historie. 

Av Henrik Pettersen Sunde
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nå utover lokal aktivitet i avdeling og 
distriktslag.
Årets gullmedalje gikk til leder i Horda-
land-avdeling, Alf Seim.
Leder i gullmedaljenemden Jens Arne 
Stautland la til grunn følgende for ut-
merkelsen til Seim:
«Seim var sentral i MA-ungdom sitt 
arbeid i Hordaland på 80-tallet og med-
virket sterkt til at MA-ungdom lenge 
hadde tre aktive klubber i fylket. Han 
var også i styret i MA-ungdom og en tid 
nestleder.
Fra 1980 har Seim hatt sammenheng-
ende tillitsverv i MA, først i Lindås av-
deling, senere i Hordaland Distriktslag, 
men også sentralt i organisasjonen. Det 
meste av tiden har han vært styreleder, 
men har også lang fartstid som sekre-
tær.»
Rørt og stolt
– Å få MA sin gullmedalje er en stor 
ære, og jeg ble veldig rørt. Jeg ble vel-
dig overrasket da det gikk opp for meg 
hvorfor Jens Arne Stautland dukket opp 

i Ljoshall. Når jeg i tillegg vet hvem som 
har fått denne utmerkelsen tidligere blir 
jeg enda mer beskjeden og glad, sier 
Seim.
– Du har lenge vært en aktiv stemme i 
MA, hva motiverer deg?
– MA er min organisasjon, og det har 
den vært siden jeg ble aktiv på 80-tal-
let.  Det å arbeide for en trygg og rusfri 
trafikk er viktig. Når vi står på stand for 
MA, så møter vi folk i alle aldersgrup-
per.  Samtlige er enig med oss: «Rus 
og trafikk hører ikke sammen». Når vi i 
tillegg klarer å verve nye medlemmer, 
så gir det motivasjon til å stå på videre, 
kommenterer gullmedaljøren. 
Seim er også positiv til fremtiden og 
sier MA trenger tydelige stemmer både 
sentralt og lokalt. 
– MA har fortsatt gjennomslag for saker 
vi brenner for.  Vi blir lyttet til - derfor 
tror jeg tror at MA – Rusfri Trafikk har en 
viktig plass i fremtiden, sier han til slutt. 
Ny politisk plattform 
Den politiske plattformen for de kom-

mende to årene ble også vedtatt. Alko-
låsprogram for promilledømte og legers 
mulighet til å skrive ut alkolås på resept, 
er to tiltak som er av stor betydning. 
– Vi mener personer som har et alko-
holproblem og som ønsker hjelp, ikke 
bør straffes med å bli fratatt førerkortet, 
men få mulighet til å fortsette å kjøre 
bil ved å installere alkolås og jevnlig 
oppfølging av lege, sier generalsekretær 
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. 
Videre ble det også sendt ut en pres-
semelding hva angår promillegrensen til 
sjøs. Et enstemmig landsmøte etterlyser 
samme promillegrensen for førere av fri-
tidsbåter som for bilførere; 0,2 promille. 
– Jo høyere promillen er, desto større 
er risikoen for at du lar redningsvesten 
være og at du overvurderer egne evner. 
Havner du i vannet og er beruset, halv-
eres overlevelsestiden, sier styreleder i 
MA – Rusfri Trafikk, Kjell Einar Årsland. 

Samlet fra skjerm til skjerm over hele landet

Kjell Einar Årsland, styreleder i MA – Rusfri Trafikk. 

Landsmøtedirigentene Martine Tønnesen 
og Svein Iversen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide deltok via webkamera på 
ministerkontoret.
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Se medlemsfordelene i MA - Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste MA Veihjelp. Ring 800 30 008

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

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

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

Skandia Energi Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Teststasjoner Se oversikt på våre hjemmesider

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

MA Campingklubb Les mer på vår hjemmeside

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

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

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

Klagenemda for bilsaker Les på www.marusfritrafikk.no

*Les mer om dine medlemsfordeler på www.marusfritrafikk.no/medlem/medlemsfordeler-i-ma-og-ma-ungdom
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Vi minner om at din 
faktura for medlemskap 
i MA – Rusfri Trafikk 
sendes digitalt. Når du 
har betalt vil du motta 
ditt medlemskort for 
2020 i samme kanal som 
du mottok fakturaen. Ta 
kontakt med oss om du har 
spørsmål knyttet til ditt 
medlemskap.

Ditt medlemskap i 2020



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

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   Mobil:

E-post:

910,- Premium med veihjelp

620,- Premium uten veihjelp

705,- Honnør med veihjelp

415,- Honnør uten veihjelp

290,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

250,- Støttemedlem

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Kryss av for medlemskategori:

Sted / dato   Underskrift

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

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

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

MA-MEDLEMSKAP



Støtt oss ved 
å kjøpe MAs 
aktivitetshefte

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

Kjøp MA-kalenderen 2021
Kalendere kan bestilles ved å sende mail til MA – Rusfri Trafikk på ma@marusfritrafikk.
no eller på telefon 2247 4200. Pris kr. 448,-.

Bli sett i høstmørket
Nå er det høst. Pass på at du som fot-
gjenger er godt synlig i trafikken.
Kjøp vår slap-wrap for kr 9,-.

Har du bilredning hos MA – Rusfri Trafikk? 
Du trenger tilleggsdekning dersom:
• Bilen kun er ANSVARSFORSIKRET
• Du ønsker å benytte deg av MA Vei-
hjelp for MOTORSYKKEL, MOPED OG 
FIRE-HJULING
• Du får driftsstans over 24 timer og øn-
sker GRATIS LEIEBIL (begrenset oppad 
til kr 2.000,-)

I disse tilfellene må du betale en til-
leggsdekning på kr 330,- pr. år i tillegg 
til medlemskontingenten.
Kontakt MA - Rusfri Trafikk, så sender vi 
deg faktura – husk å oppgi kjøretøyets 
registreringsnummer og hva tilleggsdek-
ningen skal gjelde for.
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Søndre Brevik Gård AS
Brevik Kattepensjonat
Brevikveien 228, 1555 SON

Tlf. 920 83 469

Eidsvoll Trafikkskole A/S
Lars Tønsagers v 2, 2080 EIDSVOLL

Tlf. 63 96 47 20 - www.eidsvoll-trafikkskole.no

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

Sigdal Motorsenter
Halstenrud Gokart & ATV-utleie

Eidal, 3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 25 63 / 900 75 608

Sommer- og vinteraktivitet.

Linneruds Biltransport AS
Finstadvegen 217

2072 DAL
Tlf. 905 45 735 Vemmelsvikvegen 47, 6713 ALMENNINGEN

Tlf.  400 05 939 - www.kvamme.no

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

TOTALLEVERANDØR AV MARINAANLEGG
Våre produkter har høy kvalitet og lang levetid

www.vikorsta.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

UDV Bygg AS
Feiringvegen 1211

2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

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

MA 4-2020.pmd 19.08.2020, 12:314
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Stor oppslutning om klubben, og nye 
medlemer som kjem til, er veldig 

kjekt.  Det å samlast i eit rusfritt miljø 
er svært positivt. Treffa i år har vore 
spesielle i desse koronatidene.  Årets 
pinsetreff måtte avlysast, då vi ikkje 
kunne samlast innafor dei reglane som 
då gjaldt. Heldigvis vart dei letta på, slik 
at vi kunne gjennomføra både haustreff 
og krabbetreff.
Lyngmo Ungdomssenter  i Hafslo i Sogn 
var staden for  hausttreffet 29. juli til 2. 
august.

19 bilar/ vogner med til saman 38 del-
takarar var samla til treff desse dagane. 
Veret var absolutt på vår side med sol 
og varme, noko som og var med å gjera 
dette til nokre minnerike dagar.
Lyngmo Ungdomssenter, som er eigd 
av Misjonssambandet og Indremisjonen, 
ligg fint til ved Hafslovatnet.  Campings-

letta ligg idyllisk til nede ved vatnet. Dei 
har også hytter og rom til utleige, og eit 

heilt nytt og fint servicebygg. MA-folk 
på tur i Sogn vil finne ein god alkoholfri 
stoppestad her. Campingklubben fekk 
det aller beste inntrykk av Lyngmo-sen-
teret.

Smittevernkrava stod i fokus på årets 
treff.  Krav om 1 m regelen og god 

handhygiene.  Lukta frå handsprit følgde 
oss gjennom treffa.  Elles vart utlod-
dinga gjennomført med gammaldags 
basarbok og nymotens Vipps-betaling.
Hausttreffet har vorte utvida med ein 
dag, slik at fredagen er avsett til turdag. 
I år gjekk turen til Jostedalen Nasjo-
nalpark og Breheimsenteret i strålande 
sommarver.    På Breheimsenteret møtte 
det to guidar. Først fekk vi ei omvising 
på senteret som inkluderte ein film frå 

breen og nasjonalparken, før vi  tok bus-
sen vidare inn mot breen. Dei som ynsk-
te det fekk ein båttur på brevatnet og 
ein liten spasertur inn mot brefronten. 
Sjølve breen har med åra kome noko på 
avstand, så å gå heilt inn til breen blei 
for langt. Kunnskapsrike guidar var med 
og fekk fortalt  mange interessante his-
torier  rundt breen og naturen omkring. 
Turen vart avslutta med smaksprøver på 
spekemat av sau som har beita i områ-
det kring breen. Med vår eigen Engel 
Magne som bussjåfør fekk vi ein fin tur 
på smale og svingete vestlandsvegar.

Pinsetreffet er også tida for årsmøte i 
klubben, men sidan det var avlyst i år 
hadde styret kalla inn til  årsmøte etter 
grillfesten på laurdag. I den fine som-
markvelden vart det heller «utkalling». I 
ein stor ring rundt grilltønnene samlast 
vi til møte. Ingen i klubben kunne hugsa 
at det nokon gong har vore halde års-
møte ute. Ute var det også greitt å pas-
se avstandsmeteren. Frå årsmøtesakene 
er det berre å melde at alt vart funne i 

En sommer med gode campingopplevelser

Aldri eit MA-treff utan litt oppfrisking av 
trafikk-kunnskapen,ved Bjarne Eikeland.

Lyngmo Ungdomssenter  i Hafslo i Sogn. 

Alf Seim spanderer gratis sprit på MA-
folk som skal på busstur.

Sosialt samvær er viktig på treff. Og alle skal ha plass i ringen.

Av Per Kristian Halle
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Dei fleste bilane og vognene på treff i 
campingklubben er standardmodellar 
av meir eller mindre ny dato, og bort-
sett frå utveksling av nyttige erfaringar 
blir det ikkje så mykje diskusjon rundt 
køyretøya.
Men to av bilane på hausttreffet i 
Hafslo vekte spesiell interesse. Det 
var ikkje tilfeldig at begge kom med 
medlemmer av familien Vassbakke frå 
Dalsfjorden på Sunnmøre. Det er vel 
kjent at dei er våre mest ivrige veteran-
bil-entusiastar, og i år hadde dei «nytt» 
å vise fram.
Den eine bilen var Gunnhild Vassbakke 
Dale sin blå 1957-registrerte Volks-
wagenbuss i blank og nypussa stand. 
Den vart nyleg kjøpt frå Vestfold, men 
T-nummeret viser at den no er komen 
«heim» til Møre og Romsdal. Ho fortel 
at ho sakna sin velbrukte 1967-modell 
etter at ho avhenda den på grunn av 

teknisk tilstand. Men no har ho fått 
att maken (men med nyare motor frå 
1967) og i gjennom-renovert stand. 
Folkevognbussar har vi alle sett før, 
men vel aldri maken til bror Ola Vass-
bakke sin gule Ford med oppbygd 
tak. Bilen starta si karriere i 1976 som 
12-seters buss på Lillehammer, og vart 
kjøpt som buss av far Vassbakke i 1982. 
Etter ei tid som campingbil frå 1990, 
med mellom anna 5 personar på tur til 
MA-treff på Justøya i 1997, vart den 
avskilta og stod slik i 17 år. I 2017 fekk 
bilen vernestatus som Ford Transit HS 
35841.
Ola har brukt sin kompetanse som 
veteranbil-entusiast til å finne fram til 
passande komponentar til ombygginga 
frå produsentar i inn- og utland. Til sist 
er bilen nyoverhalt og renovert hos Ral-
lyruth Veteranservice i Moss.  Den blir 
sikkert også å sjå på framtidige treff.

En sommer med gode campingopplevelser

På tur med veteranbilar 

orden og at leiar og resten av styret vart 
attvalde. Ny klubblogo vart også god-
kjend. Det var godt å kome i gang att 
med eit slikt flott treff med mykje prat, 
latter og strikking. Nokre nytta og høvet 
til morgonbad i Hafslovatnet
Eigerøya er samlingsstaden for 
krabbetreffet 14. til 16. august.  I år 
hadde vi rekordpåmelding -  19 bilar/
vogner med i alt 42 deltakarar . Det 
spesielle med Skadberg camping er at 
der ikkje er eit innandørs lokale til felles 
aktivitetar. Klubben har difor investert 
i forsamlingstelt. I år utvida vi med  eit 
ekstra telt for å kunne overhalda 1 m 

regelen, men det var ikkje nok med så 
mange deltakarar. Med å fjerna nokre 
teltveggar kunne og området ute takast 
i bruk. Ei stor og flott forsamling kunne 
nyta god og rikeleg sjømat. Vi hadde 
god krabbefangst (56 stk) og godt om 
småmakrell og innkjøpt laks og reker. 
Tone og Gunleif hadde, som tradisjonen 
tilseier, lagt ned mykje omtanke og 
ekstra grundig førebuing.  

Veret var denne gongen heilt topp 
alle dagane med mykje sol og lite 

vind, men styret vil alt no varsle om at 
det kan bli nødvendig å avgrense delta-
kartalet ved påmelding dersom smitte-
vern-reglane ikkje er endra i mellomtida.
Planlegginga av neste års treff er alt 
i gang.  Plassane og datoane er lagt. 
Pinsetreffet vert lagt til Lista Flypark og 
haustreffet til Fjellsyn, Dalholen i Folldal 
frå 29. juli (med ekskursjon fredagen).  
Krabbetreffet vert som tidlegare år på 
Eigerøya, i midten av august. Så håpar vi 
på at smittevern-reglane gjer det mog-
leg å gjennomføra treffa. 

Gunleiv Engedal grillar sjømat til 
krabbefesten.

... og søsteren Gunnhild Vassbakke Dale 
kom med sin blå veteran.

Ola Vassbakke har bygd om ein Ford fra 
1976.

Til fots mot brefronten - guiden orienterer om det vi ser omkring oss.
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Jeg tenkte at jeg kunne 
kjøpe en ny hvis jeg angret. 
Så feil kunne jeg ta…

Denne bil-klassikeren har steget kraftig i pris de siste årene.

Solen stiger sakte opp. Himmelen er 
knallblå. Asfalten er tørr og varm. Små-
fuglene kvitrer fornøyd, og en doven 
humle summer forbi meg der jeg står. 
Det er en perfekt norsk sommerdag. En 
dag for å kjøre sportsbil. 
Jeg skal til Risør. På Trebåtfestivalen 
– og har akkurat åpnet garasjeporten. 
Nå står jeg og funderer på hvilken av 
mine to biler jeg skal bruke på turen. 
En grønn, lav 1991-modell Porsche 911 
med manuelt gir, uten aircondition og 
med sportseksosanlegg med dyp, grom 
lyd. En slik lyd som gir deg gåsehud 
over hele kroppen på et øyeblikk. 
Eller skal jeg bruke en diger svart diesel-
SUV i form av en Toyota Landcruiser 

med firehjulsdrift, automatgir og auto-
matisk klimaanlegg?
Fatalt feil valg
Det burde være enkelt. Porsche 911, så 
klart! Men jeg velger likevel Landcruise-
ren. Komfort, aircondition, slippe bråket, 
høre på radio, det å sitte høyt og godt, 
det vinner denne gangen.
Det er nå jeg forstår det. En æra er over. 
Etter 7-8 år er det slutt. Porschen må 
selges ... 
Så klart har jeg angret hver eneste 
dag siden den tyske sportsbilen med 
motoren bak rullet ut fra gårdsplassen 
for siste gang. Jeg har drømt om en ny 
Porsche siden. 

En drøm som startet tidlig i barneårene 
med plakater på gutterommet. Drøm-
men bare vokste med årene. Den om å 
kunne sette seg inn en Porsche 911 – og 
bare kjøre dit veien fører deg. Der turen 
er selve målet og man gjerne tar den 
ekstra omveien hjem. Bare nyte ratt, 
pedaler og draget fra den luftavkjølte 
bokser-sekseren med den hese og ras-
pende lyden der bak.
Erotisk vakker
En vårdag i 2006, etter å ha jobbet 
ekstra mye over lang tid og spart, spart 
og spart, kunne drømmen endelig 
realiseres. En blå 1981-modell Porsche 
911 SC sto på gårdsplassen min. En 
skapning som i mine øyne var så vakker 

Av Benny Christensen
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at jeg ikke behøvde å kjøre den for å 
nyte. Det holdt å ta med kaffekoppen ut 
i garasjen, sette seg på en stol, og bare 
se på den. 
Der takbuen møter bakskjermen som 
svulmer ut over bakhjulet med kunstver-
ket av de klassiske Fuchs-felgene. Det 
er nesten noe erotisk vakkert over de 
klassiske linjene.
Jeg var ikke mindre stolt da denne ble 
byttet ut mot en 1988-modell Carerra 
3,2. Sølv metallic med sort skinninte-
riør. Den fulgte meg i noen år. Turene 
var både mange og fine, og oppmerk-
somheten fra folk jeg møtte alltid av 
det hyggelige slaget. Folk ser at det er 
en gammel bil. Den er ikke vulgær og 

flashy på samme måte som en Ferrari 
eller Lamborghini. 
Prisene føk til himmels
Den første 911-en kom i 1963, som en 
videreutvikling av Porsche 356. Den 
ikoniske profilen lever videre i dagens 
nye modeller. Utviklet og foredlet – for 
all del. Men grunnformen og ideen 
bak bilen er den samme. Vi lever i en 
tid med hyppige designutskiftninger 
og trender på så mangt. På både klær, 
møbler, hus og biler. Jeg tror mange lar 
seg fascinere av 911s evne til å være tro 
mot røttene. 
De siste årene har prisene virkelig skutt 
i været på eldre klassiske 911’er. Det er 

vel knapt noen annen serieprodusert bil 
som kan vise til noe tilsvarende. 
Da jeg solgte min hittil siste Porsche 
911 (964) fra 1991, den som jeg nevnte 
innledningsvis, tenkte jeg at jeg kan jo 
bare kjøpe en igjen om jeg angrer. Det 
kan jeg ikke. Prisene doblet seg nemlig 
fort. Fra noen hundre tusen – til mange 
hundre tusen. Jeg kan rett og slett ikke 
ta meg råd til det nå. Selv om lysten er 
der aldri så mye. 
Moralen får være: Om du har en gam-
mel Porsche som du vurderer å selge.  
Sett deg stille og rolig ned, og vent til 
anfallet går over. Ellers kommer du til å 
angre. 

Porsche ble etablert i Stuttgart i 1931 av bilkonstruktøren Ferdinand Porsche, og i 1932 startet sønnen 
Ferdinand (Ferry) i selskapet.
Porsche utviklet på 1930-tallet blant annet den berømte folkevognen, som ble lansert i 1938. I 1948 be-
gynte Porsche å lage biler under eget navn. De første modellene var basert på folkevognen, og var luft-
kjølt og med bakstilt motor. Porsche vant hurtig anerkjennelse for sine fremragende egenskaper og er 
blant verdens ledende sportsvogner.
Porsche 911 er merkets mest kjente modell-serie. Den ble lansert i 1963 som 901, men ble satt i produk-
sjon som 911 i 1965. Porsche passerte en million produserte 911 i 2017, og modellen er fremdeles i pro-
duksjon.
KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON
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Årets Deathtrip ble annerledes. Vanligvis gjennomføres den 
forebyggende ruskjøringskampanjen i en sal full av spente 
elever fra videregående skoler, med konferansier og selebre 
gjester, men på grunn av virussituasjonen ble arrangementet i 
år gjennomført digitalt. Tross omstendighetene ble konkurran-
sen vellykket, og til sammen var det rundt 2500 som stemte 
frem sin favoritt. 
Blant annet presenterte statsminister Erna Solberg og sjef i 
Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal, henholdsvis 1. og 2. plas-
sen i konkurransen. Konferansier var komiker og NRK-profil, 
Henrik Farley.  
– Vi var veldig spente på gjennomføringen, men er veldig for-
nøyd med resultatet og den store deltakelsen dette medførte 
blant annet gjennom sosiale medier og avstemming. Det er 
mange ting vi har lært i denne prosessen, og som vi ønsker 
å ta med oss videre, sier prosjektleder i Ung i Trafikken, Liv 
Marie Bendheim. 
«Ikke kjør med ølbriller» tok seieren
Elevene Peder Eliot Langnes-Øyen, Mathias Sanchez Grav, 
Jakob Brattvåg Dahl og Emilie Midtby Karlsen fra Elvebakken 
videregående skole er avsenderne av prosjektet.
Kampanjen besto av musikkvideo, kortfilmer og Snapchat-
filter. 
Juryen la til grunn at musikkvideoen fungerer bra da bildebruk 
og sang skaper et tydelig budskap - dette kan få ungdommen 

til å reflektere over kjøring i ruspåvirket tilstand. 
Videre mener juryen at sangen fenger, og setter seg fint på 
hjernen. 
Sangen gir også assosiasjoner til en russelåt, noe som gjør 
at den kan spilles på russearrangement, og bruk av ironi til å 
kunne skape oppmerksomhet. Kampanjen spiller rett og slett 
på ungdommens premisser. 
Folkets favoritt og Årets plakat
Nytt av året var prisene «Folkets favoritt» og «Årets Plakat». 
Grunnet korona-situasjonen ble det i år mindre tid til å lage 
større produksjoner, og mange sendte derfor inn flere gode 
plakater. 
Folkets favoritt ble laget av David Bramslev fra Drømtorp 
videregående skole. Bramslevs kampanje inneholder to filmer, 
to sosiale medier-filmer, tre plakater og tre merchandise-
produkter.
– Kampanjen min skildrer faren som medbringes ved å kjøre 
ruset i trafikken. Denne personifisering av selveste døden vi-
sualiserer dødsrisikoen som bokstavelig talt følger med valget 
om å sette seg i bilen, sier Bramslev. 
Årets plakat ble laget av Alexandra-Andreea Foca, Pia Jo-
hanne Garsrud og Mari Lossvik. De var også fra Drømtorp 
videregående skole.

ÅRETS PLAKAT DEATH TRIP-VINNER FOLKETS FAVORITT

Heldigital Deathtrip-kåring
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Landets eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i 
trafikken, er bekymret og setter i gang en digital forebyggende rus- og 
råkjøringskampanje. 
– Hittil i år har 69 personer mistet livet på norske veier, 12 av 
dem er i aldersgruppen 16-25, sier prosjektleder i Ung i Trafik-
ken, Liv Marie Bendheim, og legger til:  
– Bakgrunnen for prosjektet vi nå setter i gang er rus- og 
råkjøringen blant ungdom. Dessverre er de overrepresentert 
i dødsulykkene. Videre ser vi også at flere blir anmeldt for 
ruskjøring. Det er urovekkende. 
- Hva er målet med kampanjen? 

- Redusere antallet som blir drept og hardt skadd i trafikken. 
Videre ønsker vi å dempe presset på helsevesenet. God kapa-
sitet på sykehusene er helt avgjørende nå. Helsepersonell må 
ta vare på de mest sårbare i koronasituasjonen, så det siste 
de trenger er trafikkulykker. Vi må også gi ungdommen et 
verktøy til å mestre å si ifra at de ikke vil sitte på med en som 
kjører fort eller i ruset tilstand. Vi skal gjennom kampanjen gi 
ungdom smarte måter å si ifra på om lite smart bilkjøring, sier 
Bendheim. 
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Bendheim roser samtidig Helsedirektoratet som bevilger pen-
ger til kampanjen. Hun mener de tar situasjonen på alvor.
– Jeg er svært glad de ser alvoret i situasjonen. Kampanjen 
er med på å underbygge Nullvisjonen - ingen drepte eller 
hardt skadde i trafikken og målene i NTP (Nasjonal transport-

plan), hvor det heter seg at vi skal under 350 drepte og hardt 
skadde i trafikken innen 2030. Med bevilgningene støtter 
direktoratet opp om FNs bærekraftmål, hvor 2030-agendaen 
anerkjenner at trafikksikkerhet er en forutsetning for friske liv, 
for å fremme velferd og for inkluderende, trygge og bærekraf-
tige byer, forteller Bendheim. 
Kjendiser fronter kampanjen 
For å nå ut til ungdommen har Ung i Trafikken fått med seg to 
sentrale kjendiser. Sosiale medier-profilene Nora Angeltveit 
og Maria Østhassel.
Angeltveit er mest kjent som humorist og gledesspreder gjen-
nom Instagram, mens Østhassel har skapt seg et navn gjen-
nom sin psykologjobb i sosiale medier. 
Nå skal de få folk til å innse alvoret med å opptre uaktsomt i 
trafikken. 
- Trafikksikkerhet er et viktig budskap, spesielt for de yngste 
trafikantene som nylig har fått førerkortet og er proppfull av 
selvtillit. Jeg har sittet på flere ganger med folk jeg føler meg 
utrygg på, og latt være å si noe. Det er ikke greit. Dersom 
kampanjen kan få folk til å si mer ifra, hadde jeg blitt veldig 
stolt, sier Angeltveit. 

Bruker humor mot råkjøring og rus i trafikken

Skjermdumper fra hjemmesiden til Ung i Trafikken.
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Ung i Trafikken har brukt som-
meren godt – gjennom de solfylte 
dagene har de preget mediebil-
det stort. Kommunikasjonsrådgi-
ver i Henrik Pettersen Sunde er 
glad Ung i Trafikken har en aktiv 
stemme i debatten om trafikksik-
kerhet.

-Vi har virkelig stått på i sommer 
og jobbet for bevisstgjøring av 
trafikale utordringer gjennom 
pressen. Spesielt de mye omtalte 
el-sparkesyklene har heftig de-
battert. Her har Ung i Trafikken 
blant annet vært i VG, TV2 og 
Aftenposten, for å nevne noe, sier 
Sunde. 

2020 har vært preget av mye rus- 
og råkjøring. I lys av det ble Ung 
i Trafikken invitert til live-sending 
hos TV2. Kommunikasjonsrådgiver 
Sunde kommenterte de dystre 
ruskjøringstallene, samt kom med 
en oppfordring til utålmodige 
sjåfører i sommertrafikken. 

-Det var en fin opplevelse. At vi 
blir invitert i studio til TV2, viser at 
vi jobber bra og blir lagt merke til 
blant de største aktørene i medie-
Norge. 

I forbindelse med Northug-saken 
var Ung i Trafikken også på Lør-
dagsrevyen. Her ble de bedt om å 
kommentere hendelsen. 

Ung i Trafikken i alle kanaler denne sommeren 
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Ung i Trafikken i alle kanaler denne sommeren 

41MOTORFØREREN  |   4  |   2020



Navn:                                        Adresse: Frist: 30. oktober 2020

Anders Gilberg Ytterøy * Ingeranne Steffensen Enebakk

* Einar Abelsen Jektvik

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 2–2020:

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

Hei! 

Bruk bildet s.16 i siste nr. av Motorføreren og plassér det i høyre hjørnet oppe. 
Bildet s.8 settes nede til venstre. 
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

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

nord-aurdal.kommune.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no  -  www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Åmli
kommune

amli.kommune.no flesberg.kommune.no

Hustadvika
kommune

hustadvika.kommune.no
sel.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
stjordal.kommune.no

Sønnerheim, 5745 AURLAND - Tlf. 57 63 11 41

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

Nils Kaldahl
Anlegg & Transport AS

Utvordveien 1106
7777 NORD-STATLAND

Tlf. 74 27 94 05

Vefsn
kommune

vefsn.kommune.no

stange.kommune.no

Sveio
kommune

sveio.kommune.no lillesand.kommune.no

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Oslo
kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

Mandag - Fredag:
0800-1535

Mandag - Torsdag:
1630-1900

Storgata 19, 0184 OSLO
- Tlf. 23 48 79 00 valer-of.kommune.no

avd. Molde
Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE

Tlf. 71 24 93 00

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

oyer.kommune.no

Hotellet «med fjorden i hagen». Eiga sandvolleyballbane og
badestrand. Gode forhold for fotturar i fjellet. Kort avstand kjende
turmål i området, som Geiranger, Briksdalsbreen eller Vestkapp.

Fin utsikt, heimelaga mat.
8.-12. APRIL: PÅSKE V/FJORD OG FJELL

Tale: Oddvar Søvik, leiing: Liv Kaland Fjellstad, song og musikk:
Eva og Hans Gjesdal

Start: Onsdag kl. 18.00, slutt 2. påskedag etter frukost.
Ein kan delta på heile eller deler av opplegget.

Ledige rom utover våren og sommaren. Velkomne!
For informasjon/påmelding: Tlf: 57 87 49 90

post@innvikfjordhotell.no, www.innvikfjordhotell.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

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

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

aurland.kommune.no

meraker.kommune.no eidfjord.kommune.no

Sogn
Rekneskapskontor A/S

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

MA 4-2020.pmd 19.08.2020, 12:315

Nulltoleranse for all rus langs våre veier
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri Trafikk og Motorføreren ønsker 
medlemmer og lesere en fin høst-tid! 

HØSTEN ER KOMMET:

Husk å bruke refleks!

Ta godt vare på hverandre, og kjør 
forsiktig om du skal ut på veien.


