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I skrivende stund (medio november) har 91 personer mistet livet i trafikken på norske
veier. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. I fjor opplevde vi dessverre en skremmende økning i antall rusulykker. Hele 40 personer omkom som følge av ruskjøring.
Det var dobbelt så mange som i 2017. En medvirkende årsak til dette kan være at
i 2018 ble så godt som alle obdusert. Det betyr at vi kan være ganske trygge på at
mørketallene var eliminert. Dette er en sak vi i MA har kjempet for. Når alle som omkommer i trafikken blir obdusert, får vi et riktigere bilde av årsaker og sammenhenger. Folkehelseinstituttet har lenge hevdet at den reelle rus-ulykkesprosenten ligger
på rundt 30 %, og det ble bekreftet i fjor. Dette er viktig kunnskap, bl.a. for å kunne
gi forebygging av rusulykker den oppmerksomhet som er nødvendig i arbeidet for
Nullvisjonen.
Planprosessen med ny NTP (Nasjonal Transportplan) 2022 – 2033 har startet. Denne
gangen er rutinene lagt om med en sterkere politisk styring der Samferdselsdepartementet sender oppdragsbrev til virksomheter, etater, fylkeskommuner og bykommuner, samt inviterer interesseorganisasjoner og næringsliv på innspillskonferanser.
For å komme nærmere Nullvisjonen har det i de senere år vært størst fokus på
utbedring av veiene. Det er viktig, særlig er vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
fremdeles altfor stort. Det er i dag 80 % større sjanse for å bli drept eller hardt skadd
på fylkesvei enn på riksvei. MA er dessuten av den oppfatning at det personlige
føreransvaret ikke kan understrekes sterkt nok. Antall tilfeller av ruskjøring og høy
fart må ned, og da trenger vi å bruke effektive tiltak som streknings-ATK, et tiltak
som regjeringen ønsker å begrense bruken av og der all planlegging av nye gjennomsnittsmålinger er stoppet. Vi trenger en utvidet bruk av alkolås, bl.a. som et tiltak
rettet mot notoriske fyllekjørere som kjører uten førerkort.
I NTP-prosessen kommer vi i MA både til å gi skriftlig innspill og samarbeide tett
med andre organisasjoner for å påse at trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak får sin
rettmessige plass.
Vi har et håp om at det totale antall drepte i 2019 blir lavere enn fjorårets 108 personer, og at antallet rusulykker går ned. Det jobber vi i MA – Rusfri Trafikk målrettet for,
både sentralt og ute i våre lokalavdelinger. Så vet vi at i førjulstiden konsumeres det
ekstra med alkohol. Ikke nøl med å varsle politiet hvis du ser mistenkelig kjøreadferd.
Ikke nøl med å ta bilnøkkelen fra noen som har til hensikt å kjøre i påvirket tilstand.
Med en slik handling kan du redde liv og bidra til at ulykkesstatistikken ikke gjør et
uhyggelig byks oppover i desember.
En god og trafikksikker advent og julehøytid ønskes deg og dine!
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Politi-offensiv mot rus i tr

Politiet ruller ut flere hundre spyttestere over hele landet
for å ta flere som kjører i ruspåvirket tilstand.
Av Carsten Lier

UP har brukt spyttestere enkelte steder
i landet i snart fem år. Utstyret har
avdekket mange bilførere som har vært
ruset på narkotika og medikamenter.
Nå skal politiet utstyre patruljer over
hele landet med en ny type spyttestere.
Satsningen skal bidra til at politiet tar
enda flere bilførere som kjører i ruspåvirket tilstand.
– Spyttestene kan brukes på alle som
stanses i kontroll. En spyttest kan
brukes på lik linje med et alkometer.
Når politiet har grunn til å mistenke
påvirkning av andre rusmidler enn
alkohol, så fremstilles vedkommende
fører for bevisopptak (blodprøve).
Politiet har statistikk over hvor mange
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som anmeldes for ruspåvirket kjøring,
men ikke hvor mange av dem som i
forkant ble kontrollert med alkometer
eller spyttester da dette er noe som
kan kreves avlagt av enhver som kjører
bil, opplyser Utrykningspolitiet.
UP har siden 2015 hatt 20 spyttestere
fordelt på distriktene over hele landet.
Det avdekker kun toppen av isfjellet.
Politiets anslag og statistikker er nedslående:
•

I 2018 tok politiet totalt 9500 for
ruspåvirket kjøring.

•

Ifølge politiets anslag er det
140.000 ruspåvirkede kjøreturer i
Norge daglig

•

I tre av ti alvorlige trafikkulykker
var føreren påvirket av alkohol eller
andre rusmidler.

•

Mange som blir tatt i pillerus har
brukt smertestillende medisiner,
sovemedisiner eller beroligende
legemidler.

Spyttesterne er et mobilt apparat som
avdekker innholdet i bilførerens spytt.
Det kalles immunologisk analyse-
metode, og fungerer på samme måte
som urintester, bortsett fra at det
er spytt som måles. Spytt samles og
analyseres på stedet i noen minutter.
Prøven sier ingenting om hvor stor
konsentrasjonen er, kun om det er

rafikken over hele landet
Utstyrer patruljene
med ny type
narkotester

VERKTØY: Såkalte narkometer har vært brukt av politiet
på enkelte steder i landet i flere år allerede. Nå skal
politiet utstyre patruljer over hele landet med en ny type
spyttestere for å ta enda flere som kjører i ruspåvirket
tilstand.

funnet rusmiddel eller ikke.
Ifølge UP har politiet svært god erfaring med spyttesterne som har vært i
bruk siden 2015.
– Vi har god erfaring. Denne testen
avdekker lettere enn det blotte øyet
førere som kjører under påvirkning av
andre rusmidler enn alkohol, opplyser
UP.
Politiets Fellestjeneste (PFT) jobber for
tiden med å kartlegge hvordan de på
best mulig måte kan bruke spyttester i
hele etaten. Det skjer blant annet med
bistand fra eksperter ved Oslo Universitetssykehus og leverandører av analyseverktøyet. Under en nordisk konfe-

PÅ VEIEN: I fjor tok politiet omlag 9500 - av anslagsvis
14 000 - førere som kjørte i ruspåvirket tilstand. Nå tas
det grep for å få ytterligere bukt med problemet.

ranse om trafikksikkerhet i Stockholm i
oktober, presenterte PFT fordelene ved
å bruke spyttestere til å avdekke flere
bilførere som kjører i påvirket tilstand.
Politiet beskriver spyttesten slik:
«Et komplett system, bestående av et
avlesningsinstrument med tilhørende
testsett for engangsbruk, som gir en
indikasjon på om det finnes et eller
flere rusmidler i spytt innenfor en bestemt stofftype/-gruppe som angis på
instrumentet».

Det pågår opplæring i hele politietaten
før de nye spyttesterne rulles over hele
landet om kort tid. Politiets Fellestjeneste er sparsommelig med opplysninger om offensiven mot trafikkrus.
– PFT kan bekrefte at det nye scannerutstyret vil være i bruk på norske
veier innen utgangen av året, opplyser
senior kommunikasjonsrådgiver, Bente
S. Klæstad.

Politiets krav til leverandørene er at
apparatet skal kunne detektere og
vise avlesningsresultat for flere typer
narkotika.
M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 1 9

5

Slik skal Vegvesenet stop

Norge først i verden med strenge dekk-krav
Nye dekkregler og flere kontroller skal gjøre det tryggere
å ferdes på norske veier.
Av Knut Skogstad

Tungtrafikken har økt kraftig de siste
årene. Samtidig har hele transportbransjen blitt mer internasjonal. Det merkes
veldig godt på antallet utenlandske
vogntog på norske veier. Du skal ikke
følge med lenge i trafikken før du oppdager at det er vogntog med skilter fra
øst i Europa, som dominerer her.
Dette gir også noen utfordringer, ikke
minst på vinteren. Dessverre har det
lenge vist seg at en del tunge kjøretøy
ikke er godt nok skodd etter forholdene.
Det handler om dårlig eller mangelfull
dekkutrustning og utstyr generelt. I
noen tilfeller kommer dette også i tillegg til manglende erfaring med å kjøre
på vinterføre. Den kombinasjonen kan
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være svært skummel.
De siste vintersesongene har det vært
svært mange episoder med vogntog,
som med dårlig eller mangelfull d
 ekk-
utrustning har skapt farlige situasjoner.
I beste fall er det snakk om utforkjøring
eller at de kjører seg fast (og skaper
køer) – i verste fall ulykker.
Nå tar samferdselsministeren nye grep
for å få bukt med dette problemet.

Først i verden

– Fjorårets vinter var preget av alvorlige
ulykker og fastkjøringer. Derfor innfører
vi nå strengere krav til vinterdekk for
tunge kjøretøy, samt økte gebyrsatser
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for brudd på kravene til vinterutrusting.
Samtidig styrker vi kontrollvirksomheten
i Statens vegvesen med 20 millioner
kroner, slik at vi får enda flere kontroller
i vinterperioden. Farlige vogntog skal
bort fra norske vinterveier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en
uttalelse.
Kravene til vinterdekk som nå blir innført, går ut på at det bare er dekk merket med "alpesymbolet" som vil være
godkjent på drivende og styrende aksler
på tunge kjøretøy. Disse dekkene har
vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på
vinterføre, og vil derfor bidra til bedre
framkommelighet.

ppe versting-vogntogene

FLERE KONTROLLER: Statens vegvesen har fått bevilget 20
millioner ekstra, for å styrke kontrollvirksomheten. Foto: Statens
vegvesen / Torstein Paulsen.

MINISTEREN: Jon Georg Dale ute på kontroll. Her sammen
med leder for utekontrollseksjonen i SSV Region øst, Erik
Wolff. Foto: Statens vegvesen / Torstein Paulsen.

SYMBOLET SOM GJELDER: Dette merket kalles 3 Peak Mountain
Snowflake, eller alpesymbolet. Fra 15. november neste år blir det
påbudt på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy. Foto:
Norges Lastebileierforbund.

Kravene innføres med en overgangsperiode på ett år, slik at næringen gis tid til
omstilling. Tyskland og Sverige har innført samme krav, men med en vesentlig
lengre overgangsperiode, fram til 2024.
– Vi ønsket en skjerping etter samme
mønster som i Tyskland og Sverige,
men av hensyn til trafikksikkerheten var
det viktig for regjeringen å gå et steg
lenger. Vi blir først i verden når kravene
innføres med virkning allerede fra 15.
november 2020, sier Dale.
Dette kommer i tillegg til øvrige tiltak
overfor tunge kjøretøy, for å bedre
trafikksikkerheten på norske vinterveier.
I 2013 ble det innført påbud om vinterdekk for tungbil over 3.500 kilo, med

unntak av løfteaksler. I 2014 ble påbudet
utvidet, med påbud om vinterdekk på
alle aksler.

fått ett gebyr, selv om en mangler fem
kjettinger, nå vil en få fem, sier Dale.

20 millioner kroner ekstra
Gebyrene for brudd på kravene til
dekk- og kjettingutrusting blir økt, og vil
i større grad rette seg mot tyngre kjøretøy, som har de største utfordringene
på vinterføre. Med de nye endringene
vil man få ett gebyr for hvert brudd man
har gjort.
– Vi vil sikre at gebyrsatsene har en
forebyggende effekt. Reaksjonene ved
brudd må få reelle konsekvenser for de
som ikke følger kravene. Slik det har
vært fram til nå har en for eksempel bare

For å sikre at krav til vinterutrustning blir
etterlevd, må det kontrolleres ofte langs
veiene og ved grenseovergangene.
Kontroll av tunge kjøretøy har hatt økt
prioritet de siste årene. Nå får Statens
vegvesen 20 millioner kroner ekstra,
som er øremerket kontrollvirksomhet.
Dermed får man mulighet til å gjennomføre flere kontroller, både på grensestasjoner og inne i landet.
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Trafikkvarsling på skjermen

Hvor mye kan du egentlig
Har du opplevd at GPS'en i bilen gir deg varsel om at det er
trafikkproblemer lenger framme, samtidig som den spør om du
vil ha forslag til omkjøring? Dette er noe som blir stadig mer
vanlig etter hvert som navigasjonssystemene blir mer avanserte.
De beste systemene lanserte slik varsling for mange år siden, og
kvaliteten på tjenesten er blitt bedre og bedre.
Av Frank Williksen

Dynamisk varsling av farlige situasjoner,
heter fenomenet. Blant dem som har
sett nærmere på dette er SINTEF. De
har vurdert om slik varsling er en positiv
førerstøtte – eller en distraksjon?
For å få svar på dette, ble det gjennomført en studie i kjøresimulator for å
avdekke hvordan førerstøttesystem for
varsling av potensielt farlige situasjoner
påvirker føreratferd.
En eksperimentgruppe mottok hendelsesvarsling – i dette tilfellet handlet det
om fare for elg og fare for kødannelse
– fire ganger i løpet av en kjøretur på
30 kilometer. En kontrollgruppe kjørte
samme strekning bare med informasjon
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fra skiltene langs veien.

Ikke distraherende
Resultatet var at både atferdsparametere og spørreundersøkelser viste at
dynamisk varsling ga mer trafikksikker
atferd. Dette var synlig gjennom vesentlig fartsreduksjon, økt oppmerksomhet
som ga kortere reaksjonstid, og mer
kontrollert nedbremsing foran den varslede hendelsen.
– Hendelsessystemet som ble brukt
scoret høyt på brukeraksept, og det var
ikke grunn til å tro at hendelsesvarslingssystemet ville virke distraherende
på brukerne, heter det i oppsummerin-

gen av studien, som er signert SINTEFforsker Lone-Eirin Lervåg.

Færre brå oppbremsinger

– Varslingssystemet var nyttig og
effektivt for eget oppmerksomhetsnivå
og trafikksikkerhet. Andel kraftige
oppbremsinger var mindre hos dem som
brukte systemet, som var et In-Vehicle
Information System, utviklet av SINTEF.
Brukerne av systemet ble også mindre
skremt eller overrasket over hendelsene,
og hadde mindre problemer med å
unngå kollisjon enn de som kjørte uten
slikt system.
Systemet gir en positiv trafikksikkerhets-

VARIERENDE: De fleste app'er og navigasjonssystemer gir deg omkjøringsforslag ved ulykker og veiarbeid. Kvaliteten
er variabel.

STANDARD: GPS-navigasjon er blitt
standard utstyr i de fleste biler i dag.
Det er også veldig vanlig med trafikkvarslingssystem.

VARSLING SKJERPER :Dette er varslingene som ble benyttet i SINTEF-studien. Mye
tyder på at dynamisk varsling om trafikk-situasjoner skjerper oppmerksomheten og
reduserer reaksjonstiden.

stole på GPS'en din?
effekt ved at det hjelper føreren med
å avpasse farten tidlig ved risikofylte
trafikksituasjoner, heter det videre.

systemets anbefalinger. De fleste nyere
navigasjonssystemer har denne funksjonen.

Studier gjort i andre land viser
også at køvarslingssystemer bedrer
trafikksikkerheten ved å redusere antall
påkjørsler bakfra, og ved å bidra til en
mindre aggressiv kjørestil.

Alternativet før, og i enklere systemer,
er såkalt autonom rutevalgsassistanse.
Dette er en videreføring av navigasjonssystemer der veikartet og databasen
også har informasjon om reisetider og
kostnader på ulike strekninger. Reisetidene er her basert på historiske data,
og tar ikke hensyn til trafikksituasjonen i
øyeblikket.

Køer og ulykker

Dynamisk rutevalgsassistanse (Dynamic
Route Guidance) er et system som tar
hensyn til aktuelle trafikkforhold når reisetid og kostnader beregnes. Systemet
baserer seg på eksisterende trafikkmeldingstjenester som sender meldinger til
GPS-en i bilen. Dette krever også at det
finnes en infrastruktur med detektorer
som kan registrere trafikk på en rekke
punkter på veinettet.
Temaet for disse meldingene kan være
opplysninger og informasjon om køer,
ulykker og andre forstyrrende hendelser
og forsinkelser.

Autonom rutevalgsassistanse

Dersom en stor andel kjøretøyer har systemer for dynamisk rutevalgsassistanse,
blir systemets oppgave mer kompleks.
Programmet som beregner reisetider
må da ta hensyn til de virkningene på
trafikken som oppstår når førerne følger

Tidkrevende øvelser

Artikkelforfatteren har selv gjort
mange erfaringer med dynamisk
rutevalgsassistanse det siste
tiåret. Dette har skjedd med ulike
navigasjonssystemer, både bærbare
enheter og innebygde systemer i en
rekke forskjellige bilmodeller.
Resultatene har vært varierende, og gir
i alle fall ikke meg noe entydig svar på
hvor effektivt og smart dette er.
Jeg har blant annet opplevd å spare
mye tid på å velge foreslått omkjøring
noen ganger. Men jeg har også opplevd
det motsatte. Både i Tyskland og Frankrike har jeg ved noen anledninger hatt
særdeles kronglete og tidkrevende øvelser for å komme rundt varslede køer.

En gang vi kjørte to biler i følge, bestemte vi oss for å teste systemet da
et omkjøringsforslag dukket opp, med
fristende 35 minutter spart om vi takket
ja til forslaget. Jeg valgte omkjøring,
kollegaen i den andre bilen takket nei,
og fulgte hovedveien videre.
Da jeg tallrike trange landsbyer senere
falt inn på Autobahn igjen, viste det seg
at jeg ikke lå 35 minutter foran – men 20
minutter bak!

Køer løser seg opp

Senere har jeg stort sett valgt å overse
disse varslingene og omkjøringsforslagene, og bare fulgt den planlagte ruta.
Det har hendt at det er blitt litt køsitting, men minst like ofte har jeg kjørt
fullstendig uhindret forbi det antatte
problemområdet.
Noen entydighet er det med andre ord
ikke i dette, men det henger naturligvis også sammen med at køer av og til
løser seg opp, og at opprydding etter
trafikkuhell noen ganger går raskere enn
fryktet. Uansett virker en slik varsling
om mulige problemer skjerpende på
oppmerksomheten, noe vi vel alle kan
trenge av og til...
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Svensk studie avslører forskjeller
etter trafikkulykker:

Kvinner sliter med
angst og panikk. Menn
merker ikke noe.
Alle vet at trafikkulykker både kan være dødelige og gi alvorlige fysiske skader.
Men hva med de usynlige, psykiske skadene? Er vi alle i stand til å takle dem
like godt? Nei, sier en gruppe svenske forskere: – Kvinner rammes hardere enn
menn. De sliter mer, både mentalt, sosialt og økonomisk.
Av Jøran Ledal

Hva er egentlig en «trafikkskade»? En
lege vil kunne være i stand til å vurdere
graden av invaliditet knyttet til fysiske
skader, men hvordan skal invaliditeten
vurderes dersom skaden er av psykisk
art? Er det mulig å utvikle et objektivt
vurderingssystem som også omfatter de
mange mentale skadene som kan oppstå i kjølvannet av en trafikkulykke?

Om å "komme tilbake til livet"

Dette var utgangspunktet for den svenske studien som ble utført av en gruppe
forskere ved Karolinska Institutet i
Stockholm: De ønsket å finne ut hvordan
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man kan måle den reduserte helse- og
livskvaliteten etter trafikkulykker. Enkelt
forklart handler det om pasientens
evne til å «komme tilbake til livet», for
eksempel å fortsette i jobb, klare seg
økonomisk, opprettholde et sosialt liv
og lignende.
Til sammen 692 personer som på
et tidspunkt har vært involvert i en
trafikkulykke, deltok i den svenske
studien. Ikke uventet viste resultatet
at en trafikkskade både har fysiske
og psykiske effekter. Mens de
fysiske konsekvensene kan være
smerter, stivhet, nummenhet og

skader på tenner og øyne, besto
de psykiske plagene av depresjon,
angst, sinne, hukommelsestap og
konsentrasjonsvansker. Konsekvensene
kunne være alt fra dårligere
sosiale relasjoner til arbeidsløshet,
sykemeldinger og en følelse av
håpløshet.

Små forskjeller i alder

Sortert på alder viste svarene ingen eller
små forskjeller mellom yngre og eldre.
Men da forskerne så nærmere på svarene fra menn og kvinner, ble forskjellene
plutselig merkbart store. I motsetning til

mennene fortalte kvinnene om psykiske
plager i form av angst og panikk, særlig
i trafikken. Mennene hadde ingen slike
opplevelser. Der mennene fortsatte å
ferdes i trafikken uten problemer, slet
kvinnene med angst både som førere
og som passasjerer. Særlig ille var det,
rapporterte kvinnene, når det oppsto
kødannelser, om biler foran uventet
skiftet fil og når de havnet i situasjoner
som kunne minne om ulykken. Følelsene
kunne vises i form av panikk, gråteanfall,
angst, svettetokter og hjerteklapp. Flere
fortalte også om PTSD-lignende (PTSD
står for post-traumatisk stresslidelse)

symptomer som flashbacks, katastrofetanker, mareritt og redsel for å dø.

Angst for å dø

– Angsten som kvinnene rapporterte
i trafikken, har påvirket hverdagslivet
deres. De unngår å gå ut eller ferdes i
trafikken. For en del kvinner har angsten
vært så sterk at de har følt seg tvunget
til å flytte nærmere jobben for å unngå
å pendle. En slik påvirkning på livet
var helt fraværende i fortellingene fra
mennene som deltok i studien, skriver
forskerne i en av rapportene.

understreker viktigheten av å vurdere
skadene i trafikkulykker etter kjønn, mener forskerne, og tar til orde automatisk
oppfølging og kartlegging av alle som
involveres i trafikkulykker, også dem som
kun pådrar seg mindre fysiske skader.

Forskjellene som er avdekket i studien
M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 1 9
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Dette gjør du når ulykken er ute
Et trafikkuhell kan være skremmende, men det
er viktig å holde seg rolig. Er du førstemann på
ulykkesstedet kan riktig innsats redde liv.
Av Silje Bjørnstad

Det er fort gjort å «miste hodet» når du
plutselig havner på et skadested. Du vet
ikke hva slags reaksjon du får før du har
vært i en slik situasjonen. Og hvordan
vi reagerer, er også svært forskjellig fra
person til person.
Derfor er det viktig å være forberedt.
For dette kan skje – og skjer – mange
bilførere i løpet av et langt liv i trafikken.
Ifølge Vegtrafikkloven er du nemlig
forpliktet til å stanse og hjelpe skadde
personer og dyr hvis du er innblandet i
eller kommer til en trafikkulykke. Denne
plikten gjelder også for alle andre som
kommer til skadestedet. Det er straffbart å ikke hjelpe. Stikker du av fra ulykkessituasjonen kan du bli straffet med
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alt fra en liten bot til fengselsstraff.

Sikre - varsle - hjelpe
Havner du i en trafikkulykke – enten den
er selvforskyldt eller ved en tilfeldighet
– er det noen tiltak du alltid skal sette i
gang. Stans bilen med en viss avstand
til ulykkesstedet, slik at utrykningskjøretøyet får plass så nært som mulig. Sett
på nødblink, og ta på refleksvest slik
at du blir godt synlig for andre bilister.
Sikre skadestedet ved å stanse trafikken
og sett ut varseltrekant minst 150 meter
fra kjøretøyet. Kommer du først til en
ulykke, må du tenke på egen sikkerhet
før du setter i gang med førstehjelp.
Husk at situasjonen blir verre om du
også skulle bli skadet! Hvis ingen har
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tatt klar ledelse, så tar DU ledelsen.
Forsøk å beholde roen, samtidig som du
gir korte, men tydelige beskjeder. Få de
involverte i ulykken bort fra åpenbare
farer og er det mulig: skru av tenningen
på kjøretøyer. Hvis ulykkesstedet innebærer stor risiko og fare for deg selv må
du vente til nødhjelpen kommer.

Last ned 113-appen NÅ

Føler du at ulykkesstedet er tilstrekkelig
sikret, er det tid for å varsle nødetater
og få en oversikt over ulykkessituasjonen: Hvor er du? Hvor mange ser ut til
å være skadet? Hvor mange biler er innblandet? Tid er bokstavelig talt livsviktig
når ulykken er ute, og redningsetatene
må vite nøyaktig hvor du befinner deg.

Dette gjør du ved trafikkuhell
uten personskade
1.

Sett på varselblink.

2.

Ta på refleksvest, husk at egen sikkerhet går foran.

3.

Sikre skadestedet blant annet med varseltrekant.

4.

Er du usikker på om politiet bør varsles, bør du varsle dem. Du kan ringe politiet på 02800 i stedet for på 112 hvis det ikke dreier seg om akutt nød. Husk at
promillekjøring eller andre forseelser er en politisak selv om ingen er skadet.

5.

Noter navn og telefonnummer til vitner.

6.

Ta bilder.

7.

Skriv skademelding.

TA VARE PÅ DEG SELV: Kommer du først til
en ulykke, må du tenke på egen sikkerhet
før du setter i gang med førstehjelp. Husk
at situasjonen blir verre om du også skulle
bli skadet!

Appen
som redder liv:

BEHOLD ROEN: Det er naturlig å få en
stressreaksjon når du havner i en trafikkulykke. Regel nummer èn er å beholde roen
slik at du kan være til hjelp i redningsarbeidet.

DE SOM ER STILLE: Skadde som roper
om hjelp er bevisste. Konsentrer deg
først om de som ikke gir lyd fra seg.

Kommer du til et skadested kan det
være utfordrende å ha oversikt over din
eksakte posisjon. I en slik situasjon er
det vanlig å bli stresset, og det er ikke
unormalt å oppleve panikkangst.
Da er det smart å ha appen “Hjelp 113”
lett tilgjengelig på mobiltelefonen. Når
du ringer 110, 112 eller 113 fra appen
får 113-operatøren automatisk vite
nøyaktig hvor du er, mens nødsamtalen
pågår. Last den ned i dag og tast inn telefonnummeret ditt slik at koordinatene
sendes til 113-sentralen når du ringer.
Dette bidrar til at man raskt kan sende
ut hjelpen til riktig sted.

Husk ABC

Mens du venter på ambulanse vil opera-

TID REDDER LIV: Husk å
laste ned 113-appen. Den
gir nødetatene rask oversikt
over hvor du befinner deg
og gjør det enkelt å lokalisere ulykken.

Hjelp
113

Livsviktig tid kan gå tapt hvis
nødsentralen sliter med å spore
opp pasienter. Med appen Hjelp
113 vil nødhjelp-personale klare
å spore deg opp automatisk hvis
du ringer fra appen når du trenger
øyeblikkelig hjelp. Hjelp 113 er
gratis.
Kilde: Norsk Luftambulanse

tøren på 113 gi klare beskjeder om hva
du bør foreta deg. Involverte personer
som roper på hjelp på skadestedet er
bevisste.
- Konsentrer deg først om dem som
eventuelt ikke gir lyd fra seg og gi
førstehjelp om nødvendig, forklarer Ole
Skredderberget, redningsekspert i HMSselskapet Skydda Norge.
Han tipser om å tenke på “ABC” som
står for Airways (frie luftveier), Breathing
(pust) og Circulation (blodsirkulasjon)
når du havner i en ulykkessituasjon.

bakover hvis det ikke er mulig å flytte
personen, sier Skredderberget.
Hvis pasienten ikke puster starter du
med hjerte- og lungeredning. Sørg for
at de skadde holder seg varme ved å
bruke klær og tepper.
– Selv på en varm sommerdag starter
nedkjøling umiddelbart, og reduserer
raskt muligheten til å overleve. Hold på
med førstehjelp til redningsmannskapene er på stedet og tydelig gir beskjed
om at de overtar, påpeker redningseksperten.

– Sikre frie luftveier ved å bøye hodet
forsiktig bakover. Puster vedkommende,
så legg han eller hun i stabilt sideleie
eller sørg for at noen holder hodet
M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 1 9
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LUKSUS-HYBRIDER: Flere lukus-SUVer finnes i ladbar hybridversjon.
Dette er Range Rover Sport PHEV.

Selv om biltypen kan være smart, så passer den
slett ikke for alle.
Av Benny Christensen

De ladbare hybridene har vært på markedet i noen år nå. Det som skiller disse
bilene fra tradisjonelle fossilbiler, er at
de i tillegg til en alminnelig forbrenningsmotor også er utstyrt med et batteri, en elmotor og et ladesystem.
Bilene er dermed utstyrt med to komplette drivlinjer. Med en ladbar hybrid
har du egentlig både en elbil og en vanlig bensin- eller dieselbil. De to separate
systemene gjør disse bilene kostbare i
produksjon. Men gunstige norske avgifter gjør at de her til lands som regel er
en god del billigere enn tilsvarende biler
med tradisjonell forbrenningsmotor.
Disse ladbare hybridene har da også
vært en stor suksess her i Norge.
Når det gjelder brukererfaringene fra de
som enten har eid eller eier slike biler,
er de gjerne todelte. Noen er svært
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godt fornøyde. Andre synes ikke at det
fungerer som forventet.

Kjøremønster avgjør

Hvorfor er det slik? Jo, det er ganske
enkelt. Ikke alle har et kjøremønster som
passer biltypen.
En av svakhetene ligger i batteriet, eller
rettere sagt batterikapasiteten. Den tappes relativt fort. Når dette skjer, overtar
forbrenningsmotoren. Mange av produsentene har valgt ganske kraftige forbrenningsmotorer med høy effekt i disse
bilene. Slike motorer bruker som kjent
mye drivstoff. Her har de i tillegg ekstra
vekt av batteri, elmotor og ladesystemer
å dra rundt på. Det er heller ikke gunstig
med tanke på drivstoff-forbruk.
Ettersom batteriene i disse bilene, i alle
fall i starten, var ganske små, så krever
de hyppig lading for å være et godt og
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fornuftig supplement til forbrenningsmotoren. For det er hva de i teorien
er tiltenkt å være. Ettersom en bil ikke
klarer å produsere nok strøm til å lade
batteriene, mister man denne hjelpen
etter noen mil. Og framdriften overlates
da til en små-tørst og stor forbrenningsmotor.

Kan brukes som elbil

Så en ladbar hybrid kan ikke kjøres bare
som elbil? Jo da – absolutt. De fleste
kan låses i EV-modus (Electric Vehicle)
og brukes som en ren elbil. Dette gjøres
svært enkelt ved hjelp av en bryter. Hvor
langt du kommer i denne modusen
varierer stort fra biltype til biltype. Blant
de dårligste i denne øvelsen er de større
SUV-ene fra BMW, Volvo, Mercedes og
Porsche. Her snakker vi sjelden noe særlig over 20 – 25 kilometer. Mindre biler
som VW Golf, Toyota Prius og Audi A3

Ladbar hybrid:

Bør du kjøpe –
eller ikke?

BESTSELGER: Rekkevidden blir kortere
om vinteren. Det gjelder også bestselgeren Mitsubishi Outlander PHEV.

VÆR LADEFLINK: Felles for alle de
ladbare hybridene: Du må være flink til
å lade – ofte.

MANGE Å VELGE MELLOM: VW Golf GTE (over) kan være et smart ladbart kjøp. I
bruktmarkedet er det mange å velge mellom av denne. BMW (til høyre) var ganske
tidlig ute med ladbar hybrid, dette er deres 2-serie.

klarer normalt sett rundt det doble. Det
samme gjør bestselgeren gjennom en
årrekke, Mitsubishi Outlander.
Nyere ladbare hybrider, fra for eksempel BMW, skal klare over 8 mil på
bare strøm. Da begynner det virkelig å
hjelpe.
Som for elbiler generelt, påvirkes også
de ladbare hybridene vesentlig av føre
og temperatur. De fungerer helt klart
best når det er tørt og varmt vær med
tanke på elektrisk rekkevidde. I snø og
kulde reduseres rekkevidden noe, men
ikke like dramatisk som i en fullelektrisk bil. Der kan rekkevidden bortimot
halveres under ugunstige forhold. De
ladbare hybridene har en annen batteriteknologi og er derfor bedre i kulde.

Hvem passer de best for?

De passer aller, aller best for deg som
har mye småkjøring og enkel tilgang til
lading, for eksempel hjemme, på jobb
eller begge deler. Da kan den i prinsipp
brukes som en elbil. Uten lokale utslipp
og med et svært hyggelig drivstoffregnskap. Mange kan bruke disse bilene i

månedsvis uten å fylle tanken.
Har du en og annen lengre tur innimellom, er jo heller ikke det noe problem.
Forbrenningsmotoren sørger for at du
slipper rekkeviddeangst, og du kommer
dit du skal. Totalregnskapet blir allikevel
hyggelig.
Kjører du derimot mye, fort og langt,
er neppe en ladbar hybrid det du bør
satse på. Da kan du komme vel så godt
fra det med å velge for eksempel en
dieselbil. Diesel er, i alle fall enn så
lenge, billigere enn bensin, og forbruket
lavere. Det kan rett og slett være et
mer fornuftig valg.

Finnes som både ny og brukt

Rent teknisk er en ladbar hybrid mer
komplisert enn en alminnelig bensin
eller dieselbil. Ganske enkelt fordi den
har to drivlinjer. Men de har vist seg
å være svært driftsikre med få feil og
problemer.
Servicekostnadene er også omtrent som
på en vanlig fossilbil. Mens drivstoffbudsjettet altså kan reduseres betraktelig.

Hemmeligheten for å få fullt utbytte av
en ladbar hybrid er at man primært har
kortere turer og er flink til å lade. Da kan
man til oppnå betydelige besparelser
både for lommeboken og miljøet.
Det finnes etter hvert et godt utvalg i
ladbare hybrider fra flere merker. Og
stadig flere tilbyr biler i dette segmentet. Mitsubishi Outlander, VW Golf GTE,
Audi A3 e-tron, Volvo XC60 og BMW
2-serie har solgt godt de siste årene.
Prisene starter på rundt 750.000 for
Volvo XC60 som ladbar hybrid, mens
BMW 2-serie koster fra 380.000 som
ladbar.
Ettersom bilene har vært på markedet
i noen år allerede finnes de til lavere
priser på bruktbilmarkedet. En ladbar
VW Golf som er rundt fire år gammel får
man fra rundt 150.000 kroner og oppover. Mens den større SUV-en Mitsubishi
Outlander PHEV med firehjulsdrift får du
fra rundt 200.000 kroner.
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Skikkelig moro, men trolig ulovlig

Helt på jordet

Jordebil er moro for ungdommen, men er det egentlig tillatt å sladde rundt på
halmstubb og pløyde jorder? Svaret er sannsynligvis nei.
Av Silje Bjørnstad

Å kjøre jordebil er et velkjent fenomen
for mange ungdommer på bygda, særlig
i tenårene. Her sladder man rundt på
et jorde i en gammel bil som synger på
siste verset. Og bilen, ja den skal kjøres
til den tar kvelden.

Ulovlig?
Jordebil er gjerne noe som er «kult»
for en periode, men etter hvert som
ungdommen blir eldre, så vokser de
fra det når de endelig har lov. De fleste
som sladder på jordet er nemlig ikke
gamle nok til å øvelseskjøre eller til å ta
lappen. Med andre ord er det en ulovlig aktivitet. Og blir du tatt bak rattet i
en jordebil, risikerer du å få et oppgjør
med politiet.

Dette sier reglene

Ifølge Statens Vegvesen er det ikke lov
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å øvelseskjøre med bil før du er 16 år og
har tatt trafikalt grunnkurs, uansett om
du kjører på vei, en parkeringsplass eller
på et privat jorde. I tillegg skal ledsageren ha fylt 25 år og ha hatt førerkort
for bil sammenhengende de siste fem
årene. Bilen som kjøres skal også alltid
være registrert og i forskriftsmessig
stand.
– En “jordebil” må være registrert i
henhold til vegtrafikkloven § 17 og
bruksforskriften § 2-6. Dette gjelder
også på privat grunn og utenfor
offentlig veg, forklarer Ingrid Heggebø
Lutnæs i Statens Vegvesen.
Ifølge Heggebø Lutnæs er et jorde å
anse som innmark, og derfor gjelder
ikke lov om motorferdsel i utmark. Innmark er all dyrket jord, som åker, eng,
kulturbeite, hage og yngre plantefelt.

Innmark er også gårdsplass, hustomt og
industriareal. I innmark har allmennheten
kun en ferdselsrett, den skal skje til fots,
og er begrenset til vinterhalvåret. Annen
ferdsel enn til fots, for eksempel bil, er
ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.
Hun understreker at vegtrafikkloven
gjelder all trafikk med motorvogn,
uansett om kjøretøyet brukes på offentlig vei, lukket bane eller privat grunn.
Det vil si at du skal ha førerkort, være
edru og fylle vilkårene som kreves for
kjøretøyet.
– Men det er ingen regler i vegtrafikklovgivningen som forbyr bruk av bil på
et jorde. Trafikkreglene gjelder ikke for
kjøring på jorde. I stedet gjelder forskrift
om kjøring med motorvogn i terrenget
og på vei som ikke er åpen for alminnelig ferdsel. Denne forskriften har

Husk å sjekke forsikringen!

Din bilforsikring gjelder som vanlig ved øvelseskjøring, forutsatt at øvelseskjøringen er lovlig
og det for eksempel ikke er lagt inn en klausul i forsikringen om at kun forsikringstaker kan
kjøre bilen. Derfor er det er viktig å undersøke hva som er dekket av forsikringen når man
øvelseskjører. Forsikringsvilkårene varierer mye - ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

EKSPERT: - En jordebil må være registrert
og i forskriftsmessig stand, men det er
ingen regler i vegtrafikklovgivningen som
forbyr bruk av bil på et jorde, sier Ingrid
Heggebø Lutnæs i Statens Vegvesen.
(FOTO: Statens Vegvesen)
VOKSEN MÅ MED: Mange tenåringer uten sertifikat drømmer om å få kjøre bil
uten en voksen i passasjersetet. Men det er ikke tillatt, uansett hvor kjøringen måtte
foregå.

bestemmelser om vikeplikt, kjørefart,
lysbruk og signal/tegn, påpeker Heggebø Lutnæs.
Når det gjelder motorferdsel i utmark
er hovedregelen at dette er forbudt.
Motorferdselloven åpner imidlertid for
motorferdsel til visse nytteformål som
er beskrevet i loven. Det er et krav at
motorferdselen skal foregå aktsomt
og hensynsfullt for å unngå skade og
ulempe for naturmiljø og mennesker.

Stor risiko

Det er ingen overraskelse at det skjer en
del ulykker når mindreårige setter seg
bak rattet – noe som kan føre til både
små og store skader. En slik ulykke kan
få store konsekvenser, både for føreren
og for en eventuell ledsager. Skulle
et slikt uhell skje, vil ikke forsikringen

dekke skadene ettersom turen ikke kan
defineres som øvelseskjøring. Samtidig
risikerer føreren å få utsettelse på førerkortet. Det er også stor mulighet for
at ledsageren får bøter, og i verste fall
mister førerkortet.
Selv om tenåringssjåføren på jordet
forsøker å unnskylde seg med at han
for eksempel øver seg til rallycross, skal
man alltid forholde seg til strenge lisensregler. Ønsker man å kjøre bil før man er
16 år, anbefales det derfor å ta kontakt
med en motorsportklubb og løse lisens.

JORDEBIL: Mange storkoser seg når de
kan ta en gammel bil ut på åkeren og
feie avgårde gjennom jord og søle.
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Trenger du virkelig MYE plass?

Har du noen ganger behov for å ha med deg mer enn fire passasjerer, og
bagasje i tillegg? Da sliter du med de aller fleste tradisjonelle familiebiler.
Av Knut Skogstad

En vanlig stasjonsvogn blir for liten.
Flerbruksbilene har seter til inntil sju. Da
er det til gjengjeld som regel minimalt
med plass igjen til bagasjen.
Men heldigvis finnes det løsninger for
dem med stort plassbehov, mange
unger – eller ”dine og mine”. Er du i
denne situasjonen, er det én biltype du
bør se nærmere på: De som er basert
på varebiler, men har fått inn seter og
varierende grad av personbilkomfort.
Vi skal ikke veldig mange år tilbake i
tid før dette som regel var primitive
saker. Det var rett og slett varebiler,
med vinduer og seter i varerommet.
Kjøreegenskaper, komfort, interiør og
støydemping avslørte kjapt og brutalt at
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dette ikke var personbiler.
De varebil-baserte personbilene hadde
også ofte mindre sikkerhetsutstyr enn
tradisjonelle personbiler. Rett og slett
fordi dette – ironisk nok – ikke ble prioritert på varebilene. Det til tross for at
de for veldig mange eiere også fungerte
som arbeidsplass. De siste årene har
det kommet en endring her også, der
mange varebiler har kommet opp på
nivå med personbilene.

Ulike prisklasser
VW Caravelle, Toyota Hiace og Ford
Transit: Det er tre av mange biler som
fulgte denne oppskriften.
Men de siste årene har det skjedd mye

på denne fronten. Kundene er blitt både
mer krevende og bedre vant. Det har
tvunget bilprodusentene til å investere
mer i disse modellene og gi dem mye
mer personbilpreg.
To eksempler på dette, i ulike prisklasser, er Ford Grand Tourneo Connect
og Mercedes V-Klasse. Ikke helt overraskende er Forden den klart rimeligste
av disse to. Den er basert på varebilen
Ford Connect, er 4,81 meter lang og byr
på plass til både sju personer og en god
dose bagasje.
V-Klasse er på sin side 5,14 meter lang.
Den kan fås i flere setekonfigurasjoner,
en ikke uvanlig variant er sju seter i
oppsettet 2+2+3. Altså to seter foran,

Da er det bare én
biltype som gjelder
...og her har det skjedd
mye de siste årene.

HØY KLASSE: Mercedes-interiøret holder høy klasse, her er
det lett å trives bak rattet.

to i midten, og tre helt bakerst. Også
her er det bra med bagasjeplass igjen
helt bakerst.
Priser: Forden starter på 397.800 kroner,
mens V-klasse som nylig fikk en oppgradering har en startpris på 741.400
kroner.
Det bilene har til felles, er at du utenpå
overhodet ikke er i tvil om opphavet.
Designet er nemlig typisk varebil, høyt
og kantede. Her handler det om å legge
til rette for mest mulig innvendig plass.

Varerom i størrelse XXL

Bak rattet i Forden er du heller ikke i tvil
om at du kjører en bil med varebilrøtter. Sittestillingen er høy, plastkvaliteten

FUNKSJONELT: Ikke noe luksusinteriør i Forden, men det er
funksjonelt og ser helt greit ut.

i interiøret sladrer om at dette ikke er
noen veldig påkostet bil. Men det meste
ser likevel ganske bra ut. På langkjøring
nyter du godt av at akselavstanden er
lang. Forden er overraskende komfortabel og velkjørende. Dieselmotoren på
1,5 liter er også tilstrekkelig. Bare når du
presser den litt, merkes det at støydempingen nok kunne vært bedre.
Passasjerene på andre seterad sitter
høyt og fritt. To (små) klappbord på
forseteryggene er alltid en slager, særlig
hvis du har med barn. Adkomsten til
de to bakerste setene er litt kronglete,
men fungerer greit når du har blitt vant
til den
Helt bakerst blir sittestillingen litt rar

for voksne. Setene er montert lavt, slik
at man blir sittende med knærne under
haka. Men for unger er dette ikke noe
problem.
Bagasjerommet er ikke digert med alle
setene i bruk, men pakker du i høyden
kan du få med seriøst mye her. Husk
bare å sikre løs bagasje forsvarlig i tilfelle uhellet skulle være ute.
Du kan også gjøre den om til tilnærmet
varebil når det er ønskelig. Da snakker vi
virkelig varerom i størrelse XXL.

Holder høy klasse

Over i Mercedesen er det ikke vanskelig å merke at dette er en dyrere bil.
V-klasse er basert på varebilen Vito. I
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Ford Grand Tourneo Connect gir virkelig mye
plass for pengene. Dette er et av de mest prisgunstige alternativene i klassen.
Setene i Mercedesen kan flyttes og justeres individuelt, men riktig så enkelt som i
en moderne flerbruksbil er det ikke.

De to bakerste setene
i Grand Tourneo
Connect kan felles ned
i gulvet. Som femseter
har du virkelig god
bagasjeplass.

seg selv en mer påkostet konstruksjon
enn Tourneo. I tillegg har Mercedes lagt
ned en betydelig innsats for å gi den
personbilfaktor.
Bak rattet er det egentlig bare sittestillingen som røper den. Her sitter du
høyt, mens rattet har en vinkel som helt
klart er mer varebil enn personbil.
Interiøret for øvrig holder høy klasse.
Det ser gjennomført og stilig ut,
samtidig som alt du tar og føler på har
premiumfølelse.
Den svært godt utstyrte testbilen har
også mengder av sikkerhets- og luksusutstyr. Blant det siste er koppholdere i
midtarmlenet som tilbyr både varme og
kjøling. Kanskje ikke noe du har tenkt
at du virkelig har trengt i bilen? Vel, har
du først forsøkt det, føles det som en
veldig god ide.
Av sikkerhetsutstyr kan vi nevne filskiftvarsling, nødbrems og et av bransjens
beste selvkjørings-systemer. Her er
Mercedes langt fremme.

Verdens første elektriske

V-Klasse er en ekte motorveicruiser. I
110 km/t flyter du avgårde, motoren der
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fremme høres knapt, samtidig som Mercedes også har gjort en svært god jobb
med å dempe dekk- og vindstøy. En del
biler i denne klassen kan ha påfallende
mye høyere støynivå i baksetene enn
foran, resultatet av en liten snarvei flere
bilprodusenter tillater seg. Slik er det
ikke her, luksusfølelsen er med gjennom
hele bilen.
De to passasjerene i ”midtsetene” sitter
høyt og luftig, med mye plass rundt seg.
Adkomsten til de tre bakerste setene er
god, også her er sittekomforten svært
bra.
Akkurat som på Forden er det høyden
som må utnyttes hvis du skal ha med
mye bagasje. Pakker du godt, går det
inn MYE her.
I trange bygater og parkeringshus merkes det at bilen er stor. Her er den ikke
riktig like mye på hjemmebane som på
motorvei. Her merkes også forskjellen til
den noe mindre Forden ganske godt
Det er også verdt å merke seg at V-klasse til neste år kommer i elektrisk utgave.
Da heter den EQV, dette er verdens første elektriske flerbruksbil. Ombyggingen
til elbil gjør at du mister muligheten for

4x4, for øvrig skal plassen fortsatt være
svært god.

Litt om kollisjonssikkerheten

V-klasse scorer høyt i den krevende testen hos krasjtest-instituttet EuroNCAP
og ender med toppscore hos dem, fem
stjerner.
Ford Tourneo Connect gjør det også
bra, men ender på fire stjerner. Det
som trekker ned for Forden er litt svak
beskyttelse av fotgjengere (her er nok
den ganske høye og butte fronten medvirkende), dessuten at den ved testtidspunktet (2018) manglet noe av det aller
siste innen sikkerhetsutstyr.
I tillegg til disse to testbilene, finnes
det en god bunke tilsvarende biler å
velge mellom, fra produsenter som VW,
Peugeot, Toyota, Citroën , Nissan og
Opel. En utfordring for alle biler i denne
klassen er at de drar på seg ganske mye
avgift i det norske markedet. Dermed
blir de fort også kostbare å kjøpe.
Men trenger du plassen og verdsetter
fleksibiliteten: Da har du egentlig ikke
noe annet alternativ.
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Gåendes kamp om fortauet
Det har de siste årene tilspisset seg i kampen om fortauet.
Nye trafikantgrupper gis adgang til fortauet, med alvorlige
ulykker som resultat. Nå er til og med motorisert trafikk gitt
plass på fotgjengernes tradisjonelle arena. Noe som skaper
ytterligere utrygghet for de svakeste trafikantene.
I trafikkreglene fra 1957 hadde hver trafikantgruppe sine arenaer. Kjørende, inkludert sykler, skulle holde seg i kjørebanen.
Var det anlagt sykkelveg, skulle disse brukes, og på fortauet
hadde de gående enerett. Sykkel måtte til og med leies
over fortau. For de gående kan en snakke om «gode gamle
dager».
Disse enkle og klare prinsippene tuklet en til i 1978, ved å
tillate sykling på fortauet. Ingen god løsning og mange, særlig
eldre, var fortvilet. Mange gikk imot denne reglen selv om det
het at den som syklet ikke skulle være til hinder eller ulempe
for den gående. I tillegg hjalp det lite for sikkerheten til de
syklende. 35% av sykkelulykkene i Oslo skjedde på fortau. I
tillegg bortfalt plikten til bruke de egne sykkelvegene. En kan
lure på om regelendringene ikke egentlig var en tilsiktet politisk «sovepute» for redusert utbygging av sykkelveger.
I 1986 ble reglene om fortaussykling skjerpet, men det hjalp
ikke på det ulovlige omfanget av slik sykling. Farten skulle
noe i nærheten av gangfart, som etter vanlig forståelse er ca.
5 km/t. At det er tillatt å sykle på fortau er særnorsk regel.
En rapport fra TØI om risiko i trafikken (2013/2014) viser at
både syklende og gående er grupper med høy og økende
egenrisiko i trafikken, og det avhjelpes neppe med å blande
dem på fortauet.
Riktig ille ble det etter at det de aller siste årene, seinest i
2018, ble en stadig utvidet adgang for motorvogner å benytte
fortau. Dette ble gjort ved politisk «råkjøring» å omdefinere
grupper av motorvogner til sykler. Fra å være «tråsykkel uten
hjelpemotor», ble sykkel per definisjon også innbefattet el-

sykler, selvbalanserende kjøretøy og til slutt generelt elektrisk
drevne kjøretøy for transport av en person. Riktignok er det
noe begrensninger når det gjelder fart (som er lett å omgå)
og vekt. For en gående er et sammentreff med kjøretøy i
20/25 km/t (eller mer) og 80 kgs vekt pluss fører, i alle tilfelle
en tapt kamp. Det stilles ikke krav til førere. Det finnes neppe
noe land i som har tilsvarende regelverk.
Denne meningsløse sammenblandingen av trafikantgrupper,
skaper usikkerhet og utrygghet. Riktignok finnes det fortau
som er romslige og lite brukt av gående, og som bør kunne
utnyttes bedre, men det bør vurderes konkret. Det har vært
pekt på at enkelte fortau kan deles, men det er i mange tilfeller ikke noen god løsning. Da kan det være bedre at det ved
skilt/oppmerking er tillatt for syklende på et areal hvor det er
begrenset fotgjengertrafikk, men på de gåendes premisser.
Siden det mange steder f.eks. i bysentrumsområder, egentlig ikke er lovlig å sykle på fortauet på grunn av stor trafikk
med gående, bør sykling forbys helt. Det kan f.eks. knyttes
fartsgrensen på stedet, 40 eller 50 km/t (lignende foreslått
i SINTEF-rapport i 2006 på veg mot absolutt forbud mot
fortaussykling).
Motorisert trafikk bør helt forbys på fortau. De fleste fortau
er knyttet til områder med de laveste fartsgrensene og med
lavest ulykkesrisiko for sykler og små motoriserte kjøretøy.
Utenfor slike områder blandes de oftest øvrig motorvogntrafikk med langt høyere hastighet og risiko.
Kanskje vi har noe å lære av de konsekvente reglene fra 1957.
La fortauet være for de gående og øk tempoet i utbygging av
sykkelfelt og sykkelveger.

Leif N Olsen, Trafjus
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BILTEST

Q5 endelig
som ladbar
hybrid!
Ved første øyekast ser man at det er en Audi Q5
med ny front, og du skal lete litt for å se hva som
annerledes med denne Q5-modellen. Nye Q5
55 TFSI e er nemlig en ladbar hybrid med bensin
og elektrisk motor. Ladeluka sitter på venstre
bakskjerm, og det er den som avslører at dette er
en Q5 e.
Av Tommy Hermanrud

Audi har hatt stor suksess med sine
e-tron-modeller A3 og Q7, og ikke
minst den helelektriske e-tron. Nå er
endelig Q5 her med ladbar hybrid
drivlinje, kombinert med en 2.0 liters
bensinmotor på 252 hk og elektrisk
motor.
Den samlede effekten er oppgitt til
270 Kw, eller 367 hk om du vil. Bilen
gjør unna 0-100 km/t på 5,3 sekunder,
og rekkevidden på strøm er oppgitt til
49 kilometer. Har du normal avstand til
jobb og fritidsaktiviteter, kan du kjøre
helelektrisk til alle daglige gjøremål
dersom du er flink til å lade bilen.
Bilen startes alltid i elektrisk EV- modus, og bensinmotoren kobler seg inn
avhengig av situasjonen. Med quattro
firehjulsdrift er bilen klar til å ta seg frem
når situasjonen måtte kreve det, og
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firehjulsdriften slår seg av når det ikke er
behov lenger.

Batteri og lading
Batteriet er et Litium-ion på 381 volt
med en lagringskapasitet på 14,1
kWh, og er plassert under gulvet i
bagasjerommet. Ladekablene består av
et komplett ladesett for hjemmelading,
samt Mode 3-kabel med type 2-plugg
for bruk på offentlige ladestasjoner.
Med 32 A og 230V fullades batteriet på
rundt 2,5 timer. Vil du lade hjemme i en
vanlig husholdningskontakt på 230V, kan
dette gjøres over natten med en ladetid
på rundt seks timer.

Nå også med luftfjæring
Endelig kommer Audi Q5 også med
adaptiv luftfjæring. Min testbil var
utstyrt med dette som ekstrautstyr.

MOTORFØR E R E N | 5 | 2019

Systemet tilpasser dempingen på hvert
enkelt hjul til den aktuelle kjøresituasjonen. Man kan velge modus i Audi select
menyen, og bilen tilpasser seg.
For å lette innlastingen i bagasjerommet
kan karosseriet senkes med inntil 55 mm
ved å trykke på en knapp i bagasjerommet. Bagasjerommet har for øvrig bare
et volum på 395 liter, som skyldes at
batteripakken tar litt plass.
Min testbil hadde som nevnt en to-liters
bensin og elmotor på til sammen 367
hk med quattro firehjulsdrift og 7-trinns
S tronic automatgir. I tillegg hadde den
S-Line sportpakke og en mengde utstyr
som gir denne modellen en pris på
rundt kr. 890.000,-. Startprisen ligger ellers på kr. 607.550,-, men ekstrautstyrslisten er lang, og det er mye fristende å
legge til på en ny Q5.

BILTEST

Audi Q5 55 TFSI e quattro
Selv om nye Audi Q5 er pen å se på
utvendig, er det først når vi åpner døren
og setter oss inn bak rattet at vi virkelig
kan se hvordan denne bilen oser av tysk
kvalitet. Ikke en knirkelyd er å høre, og
interiøret er rett og slett imponerende
med skarpe linjer og det flotte rattet
med flat underside er veldig godt å
holde i.

Virtuell cockpit
Nye Q5 har også fått Virtual Cockpit
med høyoppløselig skjerm, head up-display og den videreutviklede MMI-touchen (MMI står for Multimedia interface)
som kan styre mange funksjoner i MMI
navigasjon plus.
Audi virtuell cockpit er et avansert, digitalt kombi-instrument som viser relevant
informasjon på et høyoppløselig 12,3

tommers fargedisplay. I tillegg har Q5
en 8,3 tommers fargeskjerm som gir
oversikt over navigasjon, telefon, radio
og Audi connect. Har du en smarttelefon er det uante muligheter her for alle
slags apper.
Setene føles veldig gode med sidestøtte
og lårstøtte, og du sitter som støpt.
Plassen bak er også veldig god for
voksne personer, og baksetet kan skyves
frem 10 cm for å få litt bedre bagasjeplass. Bilen er dessuten svært lettkjørt,
og alt av knapper og touch er innen god
rekkevidde.
Det er også verdt å nevne at Audi er en
av få biler med knapper og vrihjul som
gjør det enkelt å navigere. Rene trykkskjermer kan som kjent ta fokus bort fra
kjøringen, men ikke i en Audi Q5 altså.
Veldig bra!

Oppsummert vil vi si at nye Audi Q5 55
TFSI er en meget komfortabel bil som
med sin adaptive luftfjæring takler alle
underlag på en behagelig måte. Og,
nesten helt selvsagt; Audi Q5 scorer full
pott med fem stjerner i sikkerhetsvurderingen utført av Euro NCAP.
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Mener Norge kan lære av dansk kursmodell:

VIL LÆRE: Generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk.

7000 dansker på skolebenken
for å lære om farlig ruskjøring
Blir du dømt for fyllekjøring i Danmark, slipper du ikke ut på veien igjen før du
har vært gjennom et obligatorisk kurs om farene du har utsatt deg selv og andre
for. Hvert år må rundt 7000 rusdømte dansker gjennomføre et såkalt ANT-kurs
for å få sertifikatet tilbake.
Av Jøran Ledal

De danske ANT-kursene (ANT står for
alkohol, narkotika og trafikk) omfatter
alle som er fratatt førerkortet på grunn
av ruspåvirket kjøring eller kjøring med
nedsatt vurderingsevne som følge av
legemidler eller sykdom. Du får ganske
enkelt ikke melde deg opp til en ny førerprøve før du har gjennomført kurset.
Kurset koster deltageren 3.200 danske
kroner, og kursavgiften må betales på
nytt dersom vedkommende har ugyldig
fravær eller kommer for sent til en av de
fire leksjonene. Hver leksjon varer i tre
timer, og i løpet av kurset får deltagerne
detaljert kunnskap om trafikkfarene
knyttet til alkohold, narkotika, legemidler og trøtthet.

Alkolåsprogram

Så etter gjennomført kurs og bestått
førerprøve er det bare for fyllekjøreren å
sette seg bak rattet igjen? Nei, så enkelt
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er det ikke i Danmark. Er du dømt for
promillekjøring, må du nemlig også si ja
til å være med i et alkolåsprogram for
å få førerretten tilbake før utløpet av
perioden du er fradømt førerkortet.
Det danske alkolåsprogrammet er et
supplement til andre sanksjoner for
promillekjøring, deriblant de omtalte
ANT-kursene. Programmet finnes i
to varianter, henholdsvis «frivillig» og
«obligatorisk». Hvilken ordning den
dømte pålegges å følge avhenger av
hvor høy promille vedkommende hadde
og om vedkommende er en gjenganger.
Alkolåsordningen i Danmark omfatter
alle som er fratatt førerretten på grunn
av promillekjøring med mer enn 1,2 i
promille.
Her hjemme jobber MA - Rusfri Trafikk
politisk for å få innført et lignende promilleprogram med alkolås og obligato-

risk medisinsk oppfølging. Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
synes den danske praksisen er verdt å se
nærmere på for norske myndigheter.

Vil lære av danskene

– Riktig nok har Danmark en høyere
promillegrense enn Norge - 0,5 mot vår
egen 0,2-grense - men jeg synes danskene legger ned en større innsats for å
hindre at den promilledømte fortsetter
å kjøre i fylla. Mens ANT-kursene tar
for seg førernes holdninger og kunnskap om farene med ruskjøring, virker
alkolåsprogrammet preventivt samtidig
som det gir den dømte en mulighet til
å opprettholde inntektsgrunnlag og
sosiale relasjoner. Dette er viktig for å
unngå at vedkommende skal ende opp
på utsiden av samfunnet, og dermed bli
en enda større trussel for oss andre, sier
Fjellvang Kristoffersen.

Hva er en bil, sånn egentlig?
Mange fester lit til hva som står i
Oxford English Dictionary (OED) når
de lurer på noe. Problemene oppstår
når ord skifter innhold og mening.
Slår du for eksempel opp på ordet
«bil», vil du se at mange av dagens
moderne kjøretøy ikke dekkes av
definisjonen.
Av Jøran Ledal

Dette er bakgrunnen for at bilprodusenten Jaguar nå
går foran i en kampanje som skal få OED til endre den
offisielle definisjonen av ordet «bil». I dag defineres en
bil nemlig som et kjøretøy som drives av en forbrenningsmotor.
Dette er naturligvis problematisk både for Jaguar og
andre bilprodusenter som lager elektriske motorvogner. Eksempelvis er en Jaguar I-PACE, som ble kåret
til World Car of the Year i 2019, ikke en bil ifølge den
engelske ordboken.

HVA ER DETTE?: Bilprodusenten Jaguar vil endre definisjonen
av ordet bil slik at den også dekker kjøretøy uten forbrenningsmotorer.

Her står det nemlig om «bil»: «Et kjøretøy drevet av
en motor (normalt en forbrenningsmotor) laget for å
ha plass til én fører og et begrenset antall passasjerer.
Kjøretøyet har vanligvis to forhjul og to bakhjul».
Definisjonen på en bil på Oxford Dictionaries.com, som
er en samling av ordboknettsider samlet av Oxford
University Press (OUP) er: «Et kjøretøy beregnet for
vei, typisk med fire hjul, drevet frem av en innebygd
forbrenningsmotor og i stand til å frakte et begrenset
antall mennesker».
For å endre den gamle oppfatningen av hva en bil
egentlig er, har Jaguar nå sendt en formell søknad til
OED og OxfordDictionaries.com om å få oppdatert
definisjonen slik at den inkluderer andre typer motorer
– også motorene til elektriske biler.
Ansvarlig for Jaguar Land Rovers navnekomité, David
Browne, sier: – Det brukes mye tid på og det ligger
mange overveielser bak å finne rett navn til et nytt
kjøretøy eller en ny teknologi for å sikre at navnet er
brukervennlig. Derfor er det overraskende at definisjonen på en bil er foreldet. Vi oppfordrer Oxford English
Dictionary og OxfordDictionaries.com til å oppdatere
sin online definisjon av en bil slik at den avspeiler skiftet
fra vanlige forbrenningsmotorer mot mer bærekraftige
motorer.
Oxford English Dictionary regnes for å være ledende
når det gjelder engelsk språk. Det er en guide til å forstå ord, historien bak ordene og uttalen av 600 000 ord
fra hele den engelsktalende verden.
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HELGENEN: Roger Moore på utrettelig jakt etter skurker og
banditter. Her bak rattet i sin Volvo P1800. Serien om Helgenen ble
svært populær, og Volvoen var aldri langt unna.

P1800 er kanskje den av Volvos volummodeller
gjennom tidene som skiller seg mest ut fra de
øvrige bilene deres. Bilen vakte ekstrem oppsikt da
den kom. Ellers så trauste og fornuftige Volvo slo
plutselig til med en linjelekker og sporty coupe.
Av Benny Christensen

Den ble umiddelbart en suksess. Og i
dag er dette en av de mest attraktive
veteranbilene på markedet. Den er også
kurant å eie. Det aller meste under skallet er nemlig velprøvd og kjent Volvomekanikk. Det gjør at det er en grei sak
å skaffe det aller meste av deler – og
uten at det behøver å koste en formue.
Men la oss spole tilbake til 60-årene og
hvordan dette startet:
I 1961 sitter et produksjonsselskap på
ideen til en ny film- og TV-serie, The
Saint, eller Helgenen som den blir hetende på norsk. Det man tenker på er en
krimserie, en slags moderne tolkning av
Robin Hood, med en uredd, tøff og stilig engelsk agent som kjemper mot de
onde kreftene. Et ikke helt ukjent plott i
sjangeren.
Denne agenten trenger naturligvis en
bil når han skal rundt for å løse opp i
mysteriene. Det er nærliggende å tenke
britisk. Bilen som nettopp hadde truffet
en hel verden som et knyttneveslag i
mellomgulvet – den helt nye sportsbilen
Jaguar E-Type – er jo bare helt perfekt,
tenker noen i produksjonsselskapet. Og
tar kontakt med Jaguar.
Men de vil ikke være med. De har rett
og slett ikke tro på konseptet og ser
ikke noen markedsføringsverdi i dette.
De takker nei. Nå skal det til Jaguars
forsvar sies at de solgte rubbel og bit av
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det de klarte å produsere, uansett...

En slags nødløsning

Samtidig, i Sverige, sitter en gruppe
menn i dress og bakoverkjemmet brylkremhår og røyker og diskuterer nervøst
Volvos nye sportsbil, P1800. Her har
de tatt en sjanse med å tenke nytt og
annerledes. Nå trenger de at bilen også
blir en suksess.
For å gjøre en lang historie kort: Volvo
og produksjonsselskapet blir enige om
å bruke P1800. Bilen produseres på den
tiden hos britiske Jensen, da Volvo ikke
hadde kapasitet til å bygge den hjemme
i Sverige. Slik reddes noe av filmprodusentenes ære og prinsipp om at agenten
bør ha en britisk bil. Sikkert en slags
nødløsning for dem, men i mangel av
noe bedre så får det gå...
Volvos nye sportsbil, som langt på vei
bygger på Volvo Amazon rent teknisk,
hadde allerede fått en del oppmerksomhet for sitt lekre utseende.
Den nye TV-serien blir en knallsuksess.
Hele 118 episoder lages mellom 1962
og 1969. Serien selges til mer enn 80
land.

Uvurderlig reklame

Dette ble mye større enn selv optimistene våget å drømme om. Det blir rett og
slett det vi i dag kaller for en "snakkis".
Både for produksjonsselskapet, og ikke
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Husker du d
minst som kjempegod og viktig reklame
for Volvo. Med Roger Moore, alias Simon Templar, som den britiske agenten
i serien bak rattet i den hvite Volvoen i
mange halsbrekkende stunt, får Volvo
den oppmerksomheten og blesten rundt
bilen de sårt trenger.
Både Roger Moore og ikke minst P1800
er med i samtlige av de 118 episodene
som ble spilt inn. Reklameverdien for
Volvo må ha vært helt uvurderlig!
P1800 er ikke bare en designbombe.
Den er også en viktig imagebygger for
den ellers litt trauste svenske bilprodu-

Historien om Volvo som tok innersvingen på Jaguar

da Volvo hadde en ekte TV-kjendis?
senten. Det blir det man trygt kan kalle
vinn-vinn. Begge parter er så fornøyd
med samarbeidet at de velger å videreføre det.

Solgt og glemt

Den hvite Volvo P1800 fra 1962, som
originalt bærer registreringsnummer 71
DXC, men ST 1 på TV, blir etter hvert
byttet ut med en nyere modell i Helgenens jakt på å fange skurker og å løse
opp i kriminelle nettverk. 71 DXC ble
byttet ut i 1963. Et rykte sier at denne
bilen ble kappet opp og brukt for å få
bedre, innvendige film- og kjøre-bilder,

men det stemmer ikke.
Den ble etter hvert solgt og glemt, helt
fram til 1991. Den blir da funnet av en
Volvo-entusiast ved navn Kevin Price.
Bilen står på det tidspunktet bak en låve
på en bondegård nord i Wales. Volvoen
har da for lengst skiftet farge fra hvit
til rød. Den har tydeligvis stått lenge.
Motoren er demontert og ligger i baksetet. Bilen er svært rusten og i generell
miserabel forfatning.
Først i 1997 lykkes det endelig for Price
å få kjøpt bilen, etter nye overtaling. Så
følger en restaurering av bilen som tar

16 år. Først 10 år med å samle sammen
deler. De første Jensen-produserte
bilene har en del unike detaljer og deler
som kan være vriene å få tak i. Siden tar
selve gjenoppbyggingen av bilen 6 nye
år. Bilen er nå like fin som da Helgenen
parkerte den for siste gang. Minst.

Sendte over to biler

For året 1967 oppgraderer Volvo P1800
ytterligere. Den buede kromlisten på
siden rettes ut og interiøret oppdateres. Dermed ble det helt ny, eller nye,
biler på henholdsvis både Helgenen og
Roger Moore.
M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 1 9
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FAVORITTEN: Roger Moore har i flere
intervjuer uttalt at nettopp Volvo P1800 er
hans favoritt-filmbil.
Nå ble 77 GYL pensjonist. Den havnet
på museet Cars of the Stars, som måtte
stenge dørene i 2011. Bilen er nå i privat
eie i USA. Det var også denne bilen Corgi Toys brukte som mal, da de lanserte
sin leke-variant av Helgenen-bilen, med
The Saint på panseret. Også den ble en
suksess for leketøysprodusenten.
Volvo kjøpte for en tid tilbake den unike
og verdensberømte NUV 648E, som
ble brukt under innspillingen. Den er nå
nennsomt restaurert tilbake til fordums
glans.

Kom tilbake – uten suksess

Innvendig finnes fortsatt mange av
detaljene fra innspillingen av Helgenen.
Blant annet et termometer på dashbordet og separat innvendig vifte som ble

brukt for å kjøle ned skuespillerne under
studioopptak.
Leslie Charteris var forfatter av bøkene
om Simon Templar og også manusforfatter for TV-serien. Han hadde en
mørk P1800 som i noen av episodene
var "statist" under innspillingene. Som
helt tilfeldig sto parkert i gata, eller kom
kjørende forbi...
Roger More har i flere intervjuer uttalt
at nettopp Volvo P1800 er hans favorittfilmbil. Den berømte skuespillerlegenden satt jo etter hvert bak rattet i mye
gromt. Ikke minst da han tok steget opp
til agent 007 og James Bond.
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Det finnes nemlig bare en Helgenenbil – og det er Volvo P1800 – om noen
fortsatt skulle være i tvil.

Mot slutten av 1970-tallet ble programkonseptet relansert som "Return of the
Saint". Denne gang med Ian Ogilvy som

INNVENDIG: Også innvendig var det sporty ivaretatt
i P1800.
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Simon Templar. Igjen ble det brukt en
hvit bil med registreringsnummer ST1,
og denne gangen var det en Jaguar.
Kloke av skade ville ikke Jaguar gå
glipp av dette en gang til. De stilte opp
med en lekker tolvsylindret XJS. Men
den nye serien var ikke i nærheten av å
oppnå samme suksessen som den tidligere versjonen. Det ble en ny nedtur
for Jaguar ...

BENSINFYLLING: Bilen som her får bensin-påfyll er den eldste som
ble brukt i serien, 71 DXC.
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BILTEST

Dette er en 100 %
elektrisk bestselger!
Stadig flere bilfabrikker tilbyr helelektriske biler. Men
Nissan var tidlig ute, og sitter på verdifull erfaring med
elbilen Leaf som ble lansert på det norske markedet
allerede i 2011. Hvordan kommer denne erfaringen til syne
i nyeste generasjon Leaf?
Av Tommy Hermanrud

Vel, vi kan i alle fall starte med å slå fast
at utviklingen er i ferd med å fjerne rekkeviddeangst. Med denne Leaf’en skal
du nemlig kunne kjøre 27 mil før lading.
Nyeste generasjon Leaf ser også mye
bedre ut enn forrige modell. Både
lavere, bredere og lengre, slik at den ser
mer elegant ut. Jeg synes dessuten at
bilen virker kvikk, i tillegg til at den er
både støysvak og komfortabel.
Setter vi oss inn i bilen, virker den nå
mer påkostet og det hele ser riktig så
bra ut. Kvaliteten på materialene er god,
og du sitter greit i bilen. Jeg skulle imidlertid ønske meg en lengre sittepute eller uttrekkspute, ettersom vi med lange
bein fort blir litt slitne uten støtte.
Det samme gjelder armstøtten mellom
setene, som med fordel kunne vært ut-
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formet på en annen måte. Ellers er bilen
veldig komfortabel, og som fører har du
god oversikt over knapper og infotainmentsystem.

God rekkevidde

Batterikapasiteten har altså økt på nye
Leaf, og i min testbil er den på 40 kWt.
Batteriet er laminert lithium-ion med en
spenning på 350V og 192 celler. Kapasiteten er på 40 kWt med en innebygd
lader på 6,6 kW og en hurtigladerkapasitet på 50 kW.
Rekkevidden på batteriet er oppgitt
til 270 kilometer med blandet kjøring
(WLTP). Elmotoren er på 147 hk, og
gjør unna 0-100 km/t på 7,9 sekunder.
Ønsker man lengre rekkevidde, er det to
knapper i Leaf som aktiverer B-Modus
og økt regenerativ bremsing. Dermed
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lades batteriet uten at det går på
bekostning av kjøreeffekten. Den andre
er økomodus-knappen, som kan velges
for å begrense motorytelse og dermed
spare energi. For å få lengst mulig
rekkevidde, så bruker du B-Modus og
økomodus samtidig.

Enkel lading

Nissan Leaf har ladeluken fremme på
panseret, og der kan man lade bilen på
tre forskjellige måter:
I en vanlig stikkontakt (16 amp.) som tar
21 timer på helt tomt batteri. I en 7 kW
wallbox som tar 7 timer og 30 minutter.
Og til slutt en 50 kW hurtiglader som
bruker rundt 60 minutter på å lade fra
20 til 80%. Hurtigladere finnes det stadig flere av langs veien, og Nissan Leaf
er kompatibel med DC-ladenettverket

BILTEST

Nissan Leaf 40 kWt Tekna

CHAdeMO. Ladeluken på panseret åpnes elektrisk med en bryter inne i bilen,
og ladekabelen ligger i bagasjerommet.

fugleperspektiv av områdene rundt
bilen er utstyr som både gjør kjøreturen
sikrere og mer komfortabel.

Ønsker du å bruke kun èn pedal når du
kjører, er dette enkelt i Nissan Leaf. Du
kobler inn og ut e-Pedal med et knappetrykk, og dermed kan du øke farten,
redusere farten og bremse med samme
pedal. Du behøver bare å slippe pedalen for automatisk regenerativ bremsing,
og du tråkker på pedalen igjen for å øke
farten. En elegant løsning som fungerer
veldig bra dersom du ser litt langt frem
og planlegger kjøringen.

Nissan Leaf er god å kjøre. Du glir
lydløst rundt i byen, og du sitter godt
til tross for korte seteputer. Bilen virker
godt satt opp med fjæring og styring,
og den er som nevnt kvikk og lettkjørt.

e-Pedal og sikkerhetsutstyr

Automatisk nødbrems, køassistanse
med Stop & Go funksjon, aktiv filholder,
adaptiv cruisecontrol, ryggekamera og
fire kameraer som gir et 360 graders

Kjørekomfort og priser

Plassen innvendig er god, og særlig bagasjerommet på 420 liter er bra. Du får
god lyd i bilen med Bose-lydanlegget
som okkuperer 15 liter av bagasjerommet på modell-versjonen Tekna, og det
blir da også litt mindre enn i versjonene
Acenta og N-Connecta som har 435
liters bagasjerom.
Leaf kan ikke trekke tilhenger, men
skiboks og lastestativ på taket kan gi

deg mulighet til ekstra reisegods med
en maksvekt på 35 kilo. Et kulefeste for
sykkelstativ med maks belastning på100
kilo er tillatt.
Nissan Leaf er også prisgunstig, og
rimeligste versjon Acenta starter på kr.
293.850. Min testbil i Tekna-versjon begynner på kr. 323.350 med 40 kWt batteri. Ønsker du større batteri, får du Leaf
med 60 kWt batteri fra kr. 362.650 til kr.
390.850 for toppmodellen e+ Tekna.
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TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅ

1. Hva heter hovedstaden i Armenia?
2. Hvilken elv renner ut i Porto?
3. Hva heter Norges største øy og

1. Hva ble resultatet i EM-kvalifiseringskampen mot Spania 12/10 2019?

2. Hvem vant World Cup 5-mila i Holmenkollen 2018?

hvilken by ligger på den?

3. Hvem vant World Cup 3-mila i Hol-

4. Hva heter Sveriges høyeste fjell?
5. Hva kalles barskogbeltet som strek-

menkollen 2019?

4. To fotballag fra Oslo spilte i OBOSligaen i 2019. Hvilke?

ker seg fra Norge, via Sverige og Finland, gjennom Russland over til Alaska
og Canada?

5. Hvem vant håndball-EM for kvinner i
2018, og hvilken plass fikk Norge?

4. Hva heter avkommet etter en hest
og et esel?
5. Hvilken fugl har det største vinge-

1. Fire: bladmage, nettmage, løpen
og vom 2. Slanger (og farligst er den
asiatiske kobraen) 3. Gul pilgiftfrosk 4.
Muldyr 5. Vandrealbatrossen. Den har et
vingespenn på opptil 3.6 meter

Svar Dyreriket

1. 1-1 2. Dario Cologna 3. Therese
Johaug 4. KFUM og Skeid 5. Frankrike
vant, med Norge på 5. plass

Svar Sport

1. Seks 2. Gull, røkelse og myrra 3. Ni 4.
Tyskland 5. Andre juledag (26. desember)

Svar Lett juleblanding

1. Jerevan 2. Douro-elven 3. Hinnøya
og Harstad 4. Kebnekaise 5. Taiga

Svar Geografi
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3. Hva het den populære boybandgruppen som Robbie Williams var en
del av før han startet solokarrieren
sin?

4. Hva heter verdens dypeste innsjø ?
5. Verdens tregeste fisk: Hvilken fisk

beveger seg saktest i vannet?

1. 0,8 promille 2.1936 3. Ja 4. 3 mm 5.
Nei

tigste?

1. Hvem er dronning på Færøyene?
2. Hvilken bilfabrikant lager modellen

Svar Miks for alle

3. Hvilket dyr regnes for verdens gif-

spennet?
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5. Har du lov til å flytte en motorvogn
dersom du er påvirket av alkohol?

«Cactus»?

3. Hvor mange reinsdyr har julenissen?
4. Hvilket land startet først å bruke

Day?

4. Hva er krav til mønsterdybde på
dekk i vintersesongen?

2. Hvilken dyreart dreper flest mennesker pr. år?

5. Når feirer engelskmennene Boxing

3. Er det et lovkrav om lys på sykkelen
foran og bak når en sykler i mørket?

MIKS FOR ALLE

1. Hvor mange mager har kua og hva
heter de?

juletre?

2. I hvilket år fikk Norge, som det
første landet i verden, en promillegrense
på 0,5 på vei?

DYRERIKET

1. Hvor mange kanter har et snøflak?
2. Hvilke gaver ga de tre vise menn til

Jesus-barnet?

1. Hva er promillegrensen for førere av
fritidsbåter?

1. Margrethe II av Danmark 2. Citroen 3.
Take that 4. Baikalsjøen 5. Sjøhesten

LETT JULEBLANDING

TRAFIKKSIKKERHET

SPORT

Svar Trafikksikkerhet

GEOGRAFI

ÅR STORE JULE-QUIZ!
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UNDERHOLDNING

1. Hvem har skrevet musikalen The
Phantom of the Opera?

2. Hvor er det reinsdyret Rudolf er rød,

ifølge sangen?

3. Hva heter sangen som starter med
«Nå har vi vaska golvet og vi har børi
ved»?

Motorførerens

JULENØTTER

4. I hvilken norsk julefilm møter vi prinsesse Gulltopp?

5. Hvilken julefilmklassiker fra Øst-Eu-

ropa laget i 1973 er basert på en variasjon over et eventyr om Askepott?

HISTORIE

NORSK POLITIKK

1. Hva heter samferdselsminiseren?
1. Slaget ved Stamford Bridge i 1066
slutten på Vikingtiden. Hvem
2. Hvilket parti tilhører Karin Andersen? markerer
kjempet i dette slaget?
3. Hvem ble norsk statsminister 25.
2. Kan du nevne et av leveårene til
oktober 1996?
Henrik Ibsen?
4. Hvilket fylke representerer Une
3. I hvilken by ble Franz Ferdinand
Bastholm (MDG) på Stortinget?

5. Hvor mange statsråder har Venstre?

skutt?

4. Hvilken berømt komponist skrev

pianostykket «Til Elise»?

5. Hvem kalte seg «Il Duce» i første

halvdel av forrige århundre?

BILER

1. Hvor ligger hovedkontoret til
Mazda?

2. Hvilket år kom den første bilen av
merket Renault til Norge?

3. Hvilket år ble Volvo Personbilar AB
solgt fra Ford til kinesiske Geely?
4. Hvor ble Saab produsert fra 1990
frem til konkursen i 2011?
5. Hva produserte Opel mye av ved
siden av biler i den tidlige fasen?

1. Jon Georg Dale 2. Sosialistisk Venstreparti 3. Thorbjørn Jagland 4. Oslo 5.
Tre (Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og
Iselin Nybø)
1. Hiroshima, Japan 2. 1908 3. 2010 4.
Trollhättan 5. Sykler, motorsykler og husholdningsartikler, særlig symaskiner

Svar Biler
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1. Harald Hardråde og Toste Godwinson
mot Harold Godwinson 2. 1828 – 1906
3. Sarajevo 4. Ludwig Van Beethoven 5.
Benito Mussolini

Svar Historie

Svar Norsk politikk

1. Andrew Lloyd Webber 2. På nesa 3.
Julekveldsvisa av Alf Prøysen 4. Reisen
til julestjernen 5. Tre nøtter til Askepott

Svar Underholdning

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

Se medlemsfordelene i MA - Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste

MA Veihjelp. Ring 800 30 008

Wright Trafikkskole

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

Kino – Norgesbilletten

Pris pr. billett, kr. 85,-

Thon Hotels

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

Skandia Energi

Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester

Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Teststasjoner

Se oversikt på våre hjemmesider

Internasjonalt førerkort

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

MA Campingklubb

Les mer på vår hjemmeside

Briller – Synsprøve

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

Avis – Bilutleie

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

AutoMester – Verkstedstjenester

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

Klagenemda for bilsaker

Les på www.marusfritrafikk.no

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

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

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

Kryss av for medlemskategori:
910,- Premium med veihjelp

Gate/vei:

620,- Premium uten veihjelp

Postnr.:			Poststed:

E-post:

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

Fødselsdato:		
Telefon: 		

705,- Honnør med veihjelp

250,- Støttemedlem
Mobil:

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Sted / dato			

Underskrift

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

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

Støtt oss ved å kjøpe
MAs aktivitetshefte

Viktig info om Gjensidige

Heftet inneholder spennende aktiviteter for
hele familien.

Du beholder dine MA-betingelser til
og med neste hovedforfall. Deretter
vil du fortsatt få attraktive betingelser
i Gjensidige, og du får nærmere informasjon fra Gjensidige i forbindelse
med hovedforfall.

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.

Samarbeidsavtalen mellom MA - Rusfri
Trafikk og Gjensidige Forsikring opphører 1. januar 2020.

Har du spørsmål rundt dette er det
bare å ta kontakt med Gjensidige på
915 03 100.

Takk for støtten!

Har du bilredning hos MA – Rusfri Trafikk?
Sjekk om du trenger tilleggsdekning:
Hvis bilen kun er ANSVARSFORSIKRET,
må du betale en tilleggsdekning på
kr 330,- pr. år i tillegg til medlemskontingenten for å benytte deg av MA
veihjelp.
For å benytte deg av MA Veihjelp for
MOTORSYKKEL, MOPED OG FIREHJULING må tilleggsdekning på kr 330,pr. år være betalt.

GRATIS LEIEBIL begrenset oppad til kr
2.000,- ved å betale en tilleggsdekning
på kr 330,- pr. år i tillegg til medlemskontingenten.
Kontakt MA - Rusfri Trafikk, så sender vi
deg faktura – husk å oppgi kjøretøyets
registreringsnummer og hva tilleggsdekningen skal gjelde for

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

Ved driftsstans over 24 timer får du

Skattefrie gaver

Forutsetningen er at gave
beløpet må være på minst
500 kroner for at giver kan
få skattefradrag. Husk at den
øvre grensen for gaver med
skattefradrag er hevet til
50.000 kr i året.

Kjøp MA-kalenderen 2020
og lodd i MAs landslotteri!
Bestillingen kan gjøres til MA – Rusfri Trafikk på telefon 22 47 42 00 eller epost til
ma@marusfritrafikk.no.
MA-kalenderen for 2020 er nå til salgs for kr 448,- fritt tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 100.000 kroner. I tillegg er det mange andre
flotte gevinster deriblant flere pengegevinster.

For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge lo
ven gå til MAs prosjekter og satsing på
trafikksikkerhetsarbeid. For at g
 iveren
skal kunne trekke fra på skatten, må
MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er
en person, eller giverens organisasjons
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til:
Ole E. Veimodet
tlf 22 47 42 02
ma@marusfritrafikk.no.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs prosjektarbeid for en rusfri trafikk og
trafikksikkerhet generelt.
Pris pr. lodd i MAs landslotteri er kr 40,-.
Takk for støtten!
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Vi oppfordrer våre medlemmer til å
betale kontingenten med Avtalegiro!

MA-MEDLEMSKAP

Eivind Gudmund vant iPaden!
Husker du at vi oppfordret våre
medlemmer til å sende oss epostadressen og mobilnummeret sitt?
Responsen ble svært god, og nå
har vi også trukket en heldig vinner av iPaden – akkurat som lovet.
Premien gikk til Eivind Gudmund
Røyland fra Sandnes. Vi gratulerer – og takker samtidig alle dere
som bidro til å gjøre medlemssystemet vårt enda mer effektivt.

Nulltoleranse
alkohollangs
langsvåre
veiene
Nulltoleranse
for alkohol
veier
Båtsfjord
kommune
batsfjord.kommune.no

Hammerfest
kommune
tydal.kommune.no

iveland.kommune.no

hammerfest.kommune.no

Våler
kommune
valer-of.kommune.no

Ørland
kommune
orland.kommune.no

Roan
kommune
frana.kommune.no

tysver.kommune.no

rost.kommune.no

Oppvekst

oygarden.kommune.no

sel.kommune.no

roan.kommune.no

hyllestad.kommune.no
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Inviterte til skrekk

Ung i trafikken – ingen venner å miste gjorde alvor
av kampanjeideen «Et mareritt» som fikk 2. plass i
årets DeathTrip-finale. Vi inviterte ungdommer til en
storstilt førpremiere og rusfri Halloween feiring.
Ung i trafikken hadde booket en hel kinosal på Odeon IMAX
på selveste Halloween-kvelden 31. oktober. 240 ungdommer
mellom 16 og 26 år ankom på rød løper for å se førpremieren
på den nyinnspilte skrekkfilmen "De dødes tjern", og lærte
om DeathTrip-kampanjen "Et mareritt".
Eventet hadde lang venteliste, så gleden var stor for dem
som fikk billett. Gjestene kunne blant annet prøve promilleog cannabisbriller, ta trafikksikkerhetsquiz om rus og trafikk,
høre om hvorfor fyllekjøring kan være et mareritt, og spørre
skuespillere fra "De dødes tjern" om akkurat hva de ville i en
runde med Q&A.

Fyllekjøring er et mareritt

Førpremieren og eventet var basert på DeathTrip-kampanjen
"Et mareritt" laget av Herman Dahl ved Elvebakken vgs. «Et
mareritt» fikk 2.plass i DeathTrip-konkurransen 2019, og tok
utgangspunkt i fyllekjøring som et mareritt. Under DeathTripfinalen forklarte Herman Dahl at produktene han hadde laget i
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kampanjen passet å markedsføre i tiden rundt Halloween.
DeathTrip er et prosjekt hvor elever på videregående skoler
fra hele landet konkurrerer om å lage den beste kampanjen
mot rus i trafikken.

Engasjement på sosiale medier

Kampanjen «Et mareritt» bestod av produktene en film,
Snapchat- og Instagram-videoer, plakater og kjør edru-sokker.
Mens sokkene ble trykket opp og delt ut under føpremieren,
var filmene og plakatene i kampanjen distribuert i sosiale
medier i mange uker før Halloween.
Blant annet lagde Ung i trafikken flere konkurranser hvor
ungdom kunne vinne billett til eventet, med utgangspunkt
i DeathTrip-bidraget. I filmen «Et mareritt» er budskapet at
fyllekjøring er et mareritt. Vi spurte ungdommen hva deres
verste mareritt var, og det viste seg at mange er redd for
(skumle) klovner.

kelig aften

Herman Dahl fikk andreplass
i Deathrip 2019 med kampanjeideen "Et mareritt".

Ung i trafikken er opptatt av ung til
ung-formidling, og å involvere ungdommen i aktivitetene sine. Som i DeathTripprosjektet ble ungdom fra videregående
skoler inivitert til å sette sitt preg på
førpremieren og Halloween-eventet.

Danset med reflekser

Herman Dahl pratet om bakgrunnen for
DeathTrip-bidraget sitt. Et filmcrew fra
linjen medieproduksjon fra Elvebakken
videregående skole filmet seansen,
og skal lage en reportasje fra kvelden.
Danseelever fra Lillestrøm videregående
skole danset med reflekser, og hadde
satt sammen en spilleliste med
skummel musikk som ble spilt over
høyttaleranlegget i hele kinolokalet.

Å ta bilder med fotoeffekter, ofte kalt
«Photo booth» eller selfie-boks, er blitt
et populært tilbehør på arrangementer
– spesielt blant unge. Ung i trafikken
rigget til en fotovegg og Halloween
effekter for å gi gjestene en mulighet til
å ta herlige, uforglemmelige og unike
bilder.
Lyst til å se flere bilder fra eventet? Gå
inn på facebook-siden «Jeg har ingen
venner å miste – ikke kjør i fylla», og titt
i albumene.
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Mange oppturer for team Vold Gunvaldsen i 2019
Jarand-Matias og team Vold Gunvaldsen kan se tilbake på en
sesong med mange flotte resultater: Førsteplass i EM Italia
U23, andreplass sammenlagt EM U23, andreplass i nordisk
mesterskap senior, andreplass i Norges-cup Grimstad senior
og tredjeplass Norges-cupen sammenlagt.
Hele sesongen startet med et pang med Jarand-Matias` første
seier i EM U23 i Italia og gjennombrudd i Europa. Det var en
helt spesiell dag, og ga selvtillit for resten av sesongen. Han
klarte ikke å holde førsteplassen helt inn, men tredjeplass i
avsluttende konkurranse og andreplass sammenlagt er heller
ikke til å kimse av!
VM startet altså med en positiv opplevelse og et flott resultat
i Italia. Turen gikk deretter videre til Japan, som endte med en
17.plass – og dermed det beste resultatet gjennom VM-sesongen. Målet var riktig nok å komme blant topp 15, men det er
en klasse med tøff konkurranse hvor mange utøvere kjemper
om de øverste plasseringene.
I Norgescupen stilte alle utøverne i teamet i seniorklassen for
tredje året på rad. Jarand-Matias startet sesongen utenfor
pallen på Vaulali i de to første rundene av cupen.
Jacob-Olaus og Nils-Johan kjempet tett mot hverandre gjennom hele sesongen, og de to byttet på å komme høyest opp
på resultatlisten.
Norgescup-rundene på hjemmebane i Grimstad ble historiske.
Jarand-Matias tok klubbens historiske første pallplass og oppnådde det beste resultatet gjennom tidene med andreplass
og tredjeplass på hjemmebane.
Den siste og avgjørende runden ble arrangert dagen etter
NM. Norgesmesterskapet ble både en opp- og nedtur for
teamets utøvere. Jarand-Matias havnet på en litt skuffende
5.plass, mens Jacob-Olaus tok en strålende 6.plass. Nils-Johan
fikk en 8.plass.
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Søndagen var det klart for den avgjørende runden av
Norgescupen. Jarand-Matias var sugen på revansje etter å
havnet utenfor pallen i NM. Han kjørte et godt løp, men var
dessverre 3 prikker fra pallen denne gangen også. Derimot
kunne han glede seg over å ta tredjeplassen sammenlagt!
Jacob-Olaus trakk det lengste strået, og knep 7.plassen
sammenlagt rett foran bror og teamkompis Nils-Johan som
ble nummer 8.
NM i X-Trial ble arrangert under NM-veka i Sandnes. JarandMatias kjørte egentlig ganske bra gjennom hele dagen, men
mistet finalen etter et fall og èn prikk for mye. Det ble til slutt
femteplass.
I Regionmesterskapet tok imidlertid Team Vold Gunvaldsen
storeslem med første-, andre- og tredjeplassen sammenlagt.
Dette var en utrolig prestasjon!
Også Nordisk mesterskap i Finland skulle bli en super helg.
Lørdag var det duket for individuelt, og Jarand-Matias var den
eneste fra teamet som kjørte. Det gjorde han helt glimrende,
og sa seg etterpå fornøyd med en andreplass i Nordisk senior.
Selv om ikke alle utøverne har kjørt alle konkurransene, så har
de jammen tatt del på en eller en annen måte. Jacob-Olaus
og Nils-Johan har nemlig reist hele verden rundt med JarandMatias som hjelpere og mekanikere. Og det er dette som gjør
Team Vold Gunvaldsen unikt: En lagfølelse uten sidestykke, og
en sesong med mange gode resultater som teamet kan dele
sammen!
I vinter flytter Jarand-Matias til Spania for å trene med de
beste i verden, og det blir også en god anledning til å styrke
det tette samarbeidet med fabrikken TRS Motorcycles.
Med dette ønsker teamet å takke alle samarbeidspartnere,
sponsorer, familie og venner som støtter oss i vår vei mot
verdenstoppen!

Nå kan du også vinne
kjør edru-sokkene!
Send oss et bilde av at du liker Facebook siden vår
«Jeg har ingen venner å miste – ikke kjør i fylla» eller
Instagram profilen vår «Ungitrafikk1», og du er med i
trekningen av å vinne sokkene!
1. Lik Facebook siden vår «Jeg har ingen venner å
miste – ikke kjør i fylla» og/eller Instagram profilen
vår «Ungitrafikk1».
2. Ta bilde av at du liker siden(e)

3. Send inn bilde til livmarie@ungitrafikken.no eller på tlf. 99 01 28 01

Bli med i "Ung på vei mot lappen"
Som medlem får du:
Er du mell
om 15 og
18 år?
Skal du ta
lappen på
bil?
D
a har vi m
edlemskap
kan bare
et du
si JA til!

Medlemsk
ap
koster deg et - Ung på vei mot
KUN kr. 10
lappen
med å gi
0 pr år, og
deg
ka
andre ford lappen GRATIS og n være
eler.
mange

•

En praktisk startpakke med Magnet L og ekstraspeil GRATIS

•

Kinobilletter til KUN kr. 85 pr stykk

•

Være med på konkurranser og vinne KULE premier

•

Muligheten til å DELTA på Ung i trafikken sine arrangementet

•

Muligheten til å vinne GRATIS førerkort (inntil kr. 25 000) når du har
tatt lappen

Meld deg inn på ungitrafikken.no. Gjør du det før nyttårsaften
31.12.19, får du GRATIS kinobillett (verdi 130,-).

ungitrafikk
en.no

Ønsker du å støtte det viktige
arbeidet som Ung i trafikken
driver, gjennom våre klubber,
prosjekter og kampanjer, kan
valgfritt beløp vippses til 91553,
eller til vårt kontonummer
5028 05 15024.

Ung i trafikken – ingen venner å miste
ønsker alle sine klubber - medlemmer
– styre – samarbeidspartnere
og ellers alle gode hjelpere
en riktig GOD JUL & GODT
NYTTÅR.

Hei!
I øverste venstre hjørne må det settes et bilde av et julepyntet festbord. Bildet under kan sikkert
erstattes med et bedre eksempel.

MA-kryssord 5-2019
Kryssord 5
2019
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Vinnere av MA-kryssord nr. 3–2019:
Else Stave Myklebust Volda* Øyvind Hartber Trondheim
* Jan Magne Skjerpe Stavanger

Navn:
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Vi gratulerer! Og her er løsningen:

stiger

Adresse:

ovenfra

Løsning Kryss-ord nr 3 - 2019

Kryssord 3
2019

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

Hadelandsbakeriet AS

Våre produkter har høy kvalitet og lang levetid

Rådhusv 35, 2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38
www.vikorsta.no

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

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

Tlf. 03 536
autostrada.com
Tlf. 35 58 70 70
Missingmyrveien 16, 1640 RÅDE
Tlf. 69 26 67 71 - www.redningsverket.no

Velkommen til
Norges beste Bobil
forhandler
www.solabobil.no

SOLA BOBIL

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane.
Alkoholfritt. Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål i området, som
Vestkapp, Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

E-mail callsenteret:
post@grenlandtaxi.no
Bestill taxi på internett
www.03536.no
eller vår hjemmeside
www.grenlandtaxi.no

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

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

M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 1 9
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri trafikk og Motorføreren ønsker
medlemmer og lesere en riktig god jul!

