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Camping
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Knut Kjørslevik
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Eikeland
Trafikkskole AS
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2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Nyland Maskin AS
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Birger N. Haug AS
Drammen
Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

Sole
Gjestegård as

Krøderfjordveien 1610
3536 NORESUND
Tlf. 32 15 04 00

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

Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen
generalsekretær

Så begynner vi å nærme oss slutten på dette underlige året 2020. Et år med
tiltak og konsekvenser ingen hadde kunnet forestille seg. Et år der mange har
kjent på følelsen av ensomhet, utrygghet og frustrasjon, et år med sorg og
savn. Men også et år der nettopp den du kanskje ikke hadde forventet noe
fra, strakk ut en hjelpende og støttende hånd, et år der folk har vist at vi bryr
oss om hverandre, der nye former for samvær med dem man er glad i, er blitt
etablert. Et år med refleksjon over vårt levesett og vår store sårbarhet.
For oss i MA har naturligvis de fysiske møtene med publikum, med medlemmer og tillitsvalgte blitt lagt på is, og aksjoner med stands på gater og torg
avlyst. I stedet har vi trappet opp vår tilstedeværelse i sosiale medier og i pressen med godt resultat.
Vi jobber mye med påvirkningsarbeid, og heldigvis har digitale plattformer
gjort det mulig å delta på og gi innspill til viktige politiske saker som berører
trafikksikkerhet og rus i trafikken. Nylig deltok vi på høring om en sak som
vi hadde håpet ble lagt død i 2017, da den sist var oppe til diskusjon. Men
dessverre har Justisdepartementet nok en gang fremmet forslag om at det
skal utredes om hvorvidt Utrykningspolitiet (UP) bør nedlegges og ressursene
overføres til politidistriktene. MA og resten av trafikksikkerhetsmiljøet er sterkt
imot.
For verdens beste trafikkpoliti, som jeg vil påstå at UP er, er helt nødvendig
for trafikksikkerheten. Det er dessverre alltid noen som ikke tar hensyn. Som
bryter fartsgrensen eller velger å fyllekjøre. Tallene for rusanmeldte bilførere
i dette pandemi-året er alarmerende høye. Her er UPs innsats uvurderlig - ja,
sannsynligvis er politikontroller det mest effektive og samfunnsøkonomisk
lønnsomme trafikksikkerhetstiltaket vi har. I tillegg avdekker de også annen
kriminalitet.
Og nå skal vi snart feire jul, på den beste måten vi evner ut fra rådende tiltak
og restriksjoner, og vi skal se fremover til den dagen da en trygg vaksine er
tilgjengelig for alle. Jeg håper det blir snart!
En god og fredelig julehøytid ønskes alle Motorførerens lesere!
Elisabeth
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FEIL OM FARTSSPERRER: - Bare en brøkdel av kjøretøyene vil bli truffet av EU-typegodkjenningskravet som innføres fra juli
2022. Kravet slår først inn på alle nye biler i juli 2024, forklarer sjefingeniør i Statens vegvesen, Stein-Helge Mundal (innfelt).

– Mediene skriver feil
om fartssperre-påbud
Av Carsten Lier

I realiteten kommer det krav om at nye
biler skal ha såkalt Intelligent Speed Assistent (ISA). Slikt finnes som ekstrautstyr
på mange biler i dag, men det er ikke
regulert gjennom såkalt typegodkjenningsprosess.
Førerstøttesystem
– Det er ikke helt riktig å omtale det
som fartssperre, men mer som førerstøttesystem som hjelper fører å holde fartsgrensen. Det blir mulig å slå systemet
av, og til enhver tid mulig å overstyre
manuelt av fører. Bare en brøkdel av
kjøretøyene vil bli truffet av EU-typegodkjenningskravet som innføres fra juli
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2022. Kravet slår først inn på alle nye
biler i juli 2024, forklarer sjefingeniør i
Statens vegvesen, Stein-Helge Mundal.
Statens vegvesen hadde faktisk et slikt
system på sine kjøretøy på midten av
2000-tallet. Dette ble ettermontert, og
ga førerne et varsel dersom de kjørte
over fartsgrensa. Hensikten var å gå
foran og vise vei for ny trafikksikkerhetsteknologi.
Ferskt EU-vedtak
Paraplyorganisasjonen for trafikksikkerhet i Europa, European Transport Safety
Council (ETSC), har i flere år jobbet for

MOTORFØR E R E N | 5 | 2020

å innføre automatisk fartstilpasning (ISA)
i nye biler som rulles ut på europeiske
veier. Nylig vedtok EU at alle nye biler,
busser og lastebiler skal ha slikt utstyr
fra juli 2022, men kravet slår ikke inn på
alle nye biler før i 2024.
– Ønsker velkommen
– Vi ønsker automatisk fartstilpasning
velkommen. Dette vil ha stor effekt
på trafikksikkerheten, sier Anne Beate
Budalen, rådgiver trafikksikkerhet i MA –
Rusfri Trafikk.
Ifølge Statens vegvesen var fart en av
årsakene til 40 prosent av totalt 108

HJELPEMIDDEL – IKKE HINDER: Mange biler har allerede ulike
farts- og avstandsvarslere montert, og de nye reglene fra EU er
ikke så strenge at de vil hindre bilen i å kjøre raskere enn fartsgrensen tillater.
ILLUSTRASJON: VOLVO CARS
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ØNSKER FARTSBEGRENSNING: - Vi ønsker automatisk fartstilpasning velkommen.
Dette vil ha stor effekt på trafikksikkerheten, sier Anne Beate Budalen, rådgiver
trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk.
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AUTOMATIS

K: I framtida kan
trådløs kommunikasjon
det være at
som deretter adlyder sender hastigheten til
bilen,
ordren.

EU vil ha "fartssperre" i nye biler, skrev
Dagbladet. Det er en sannhet med
modifikasjoner.

Flere medier har de siste månedene skrevet at alle nye biler
i løpet av neste år vil få en fartssperre som skal hindre deg
i å kjøre fortere enn det fartsgrensen tillater. Ifølge Statens
vegvesen er det en stor overdrivelse.
dødsulykker på norske veier i fjor. I fjor
mistet 25.000 mennesker livet i trafikken
i EU. EUs beregninger viser at automatisk fartstilpasning (ISA) kan redusere dødsulykker i Europa med 5.000
personer.
Kan overstyres
Flere biler har allerede ulike former for
fartsvarsler montert. Disse kan overstyres av føreren på forskjellige måter. Hos
noen biler holder det å trykke litt hardt
på gasspedalen for å overstyre hastigheten. Kravene fra EU er ikke så strenge
at bilen ikke kan kjøre raskere enn
fartsgrensen tillater, slik det er på tunge

kjøretøyer i dag med fartssperre.
– Evalueringer viser at signal og tilbakemeldinger om at du kjører over fartsgrensen, bidrar til at de fleste reduserer
farten. De fleste som får et varsel om at
du kjører for fort, vil senke hastigheten.
Vi vet at hvis 10 % av en kjøretøypark
kjører etter fartsgrensa eller forholda,
så har det også innvirkning på de andre
trafikantene. Det har vært snakk om å
innføre en fartssperre på for eksempel
120 km/t. Fra 2020 kan du ikke kjøre
en Volvo raskere enn 180 km/t. Selv
det er en høy hastighet å krasje i, men
som tidligere går Volvo foran og viser

veg også når det gjelder fart, sier Anne
Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet
i MA – Rusfri Trafikk.
Venter på detaljene
Statens Vegvesen forholder seg til det
nye EU-regelverket, og venter på detaljkravene som er under utarbeidelse i EU.
– Statens Vegvesen imøteser det nye
EU-regelverket, som også er i tråd med
nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet,
sier sjefingeniør Stein-Helge Mundal.
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Kjører du for sakte? Da k
SAKTEGÅENDE KØ kan være frustrerende, og skyldes køen i bakspeilet deg,
så husk at du har plikt til å slippe andre forbi.

Alle vet at det kan ende med saftige bøter og førerkortbeslag dersom du
er for tung på gasspedalen. Men visste du at det å kjøre for sakte også
kan resultere i bøter?
Av Silje Bjørnstad

For i virkeligheten er det ikke bare fartsbøllene som blir stoppet av UP:
Grunnregelen i Vegtrafikkloven § 3
pålegger “..enhver å ferdes hensynsfullt
og være aktpågivende og varsom så det
ikke kan oppstå fare eller voldes skade
og slik at annen trafikk ikke unødig blir
hindret eller forstyrret.”
Politiet griper inn
– Med hjemmel i denne regelen, og
eventuelt også bestemmelsen i trafikkreglene § 12 nr. 4, griper politiet også
inn mot trafikanter som ikke medvirker
til at andre slipper forbi, forklarer UP-sjef
Steven Hasseldal.
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Slike førere vil bli stoppet og gitt nødvendig informasjon - eventuelt en formaning - fra politiet.
– Dersom overtredelsen resulterer i
at andre kjøretøy blir hindret over en
lengre strekning, vil vedkommende fører
i tillegg bli anmeldt. Slik hindring av
andre trafikanter skaper mye frustrasjon
og resulterer ofte i farlige forbikjøringer.
Derfor er dette en type overtredelse
som politiet er raske til å gripe inn overfor, utdyper UP-sjefen.
Det er ingen bestemmelse som direkte
regulerer adferden til førere som kjører
langsommere enn resten av trafikken og
som ikke slipper forbi bakenforliggende
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kjøretøy. Imidlertid sier trafikkreglene §
12 nr 4.:
"Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal
forankjørende holde så langt til høyre
som mulig, og ikke øke farten. Når
kjøretøyet beveger seg sakte eller tar
stor plass, og vegen er uoversiktlig eller
har motgående trafikk, skal føreren om
nødvendig vike til høyre og sette ned
farten eller stanse."
Plikt til å slippe frem andre
Det er altså ikke forbudt å kjøre under
fartsgrensen, men kjører du sakte, eller
uten god grunn lager kø i trafikken,
plikter du å slippe andre forbi.

kan du risikere bot.
UP-SJEF STEVEN HASSELDAL minner om at
det å kjøre for sakte også kan være ulovlig.

BEHOLD ROEN dersom du havner i en saktegående kø. Den som lager køen har plikt til
å slippe deg frem, men situasjonen blir ikke
bedre av du mister besinnelsen og foretar en
hasardiøs forbikjøring.

Søndagsturen kan bli kostbar
Det er heller ikke lovlig å kjøre sakte for
så å gi gass idet noen prøver å komme
forbi.
Kan miste førerkortet
Dersom UP ser at noen holder svært lav
fart vil vedkommende bli stoppet og
spurt om grunnen til den lave farten.
Er det ikke gode grunner for dette,
vil sjåføren kunne bli bøtelagt, ifølge
Hasseldal.
Reaksjonen blir ofte forelegg, men
valget av reaksjon beror på en konkret
vurdering av den enkelte sak. Ifølge
politiet er det ikke mulig å si noe om
antallet forelegg som skyldes sinking av
trafikk, ettersom systemet deres ikke har
egne koder for denne typen brudd på
Vegtrafikklovens §3. Det er heller ingen
faste bøtesatser, men utgangspunktet
for et helt ordinært lovbrudd av denne
sorten er uansett flere tusenlapper.

Folk som kjører langt under fartsgrensen
og skaper kø, kan for mange være
ganske frustrerende. Samtidig skal
veiene brukes av mange ulike kjøretøy
med forskjellige behov. Dette inkluderer
eksempelvis traktorer og biler med
tilhenger – som alle har lov til å ferdes
på veien under gitte forutsetninger:
Traktorer må kunne holde minst 40
km/t for å kjøre på vanlig vei, mens du
som hovedregel ikke har lov til å kjøre
over 80 km/t med tilhenger. Trekker du
henger uten brems, skal du ikke kjøre
raskere enn 60 km/t dersom totalvekten
på tilhengeren er 300 kg eller mer.
Hva med bobiler?
Husk at det kan være mange grunner til
at bilen foran deg kjører sakte. Speedometeret på ulike biler kan være ulikt kalibrert, eller kanskje bilen du synes kjører
altfor langsomt har en skade. Noen

ganger kan det også være en bobil som
ligger fremst og senker farten. Mange
bobiler sliter med god nok trekkraft i
motbakkene, noe som kan føre til kø
bakover.
Uansett er det viktig å være tålmodig og
ikke la deg irritere! Ikke foreta unødvendige og farlige forbikjøringer selv om du
er sint. Ta det heller med ro – og husk at
det er bedre å komme frem litt sent enn
aldri.
Er det du som kjører sakte, så husk at du
plikter å kjøre på en måte som ikke er
til hinder for andre. Medfører kjøringen
lang kø, så sving inn til siden ved første
mulighet og slipp andre forbi.
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Tre biler svært mange
nordmenn venter på
Mye tyder på at elektrisk SUV blir den store vinneren i 2021.

Endelig elbiler for familier med større plassbehov
Mye tyder på at elektrisk SUV blir den store vinneren i 2021.
Av Knut Skogstad

Elbilene går sin seiersgang i det norske
markedet. I 2020 vil de for aller første
gang stå for over 50 prosent av det
samlede personbilsalget her hjemme.
Og veldig mye tyder på at dette bare er
begynnelsen.
Så langt har markedet for elbiler hatt
noen klare begrensninger. Det har både
handlet om antall modeller – og det har
vært ventetider og leveringsproblemer
på mange biler. Nå er dette i ferd med å
endre seg.
Ikke minst skjer det endringer på en
biltype norske bilkjøpere i mange år har
hatt en forkjærlighet for: Nemlig SUV.
Til nå har de elektriske SUV-ene hatt
én viktig ting til felles: De har vært
kostbare. Tesla Model X var først ute
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her, så har den fått selskap av biler som
Jaguar I-Pace, Audi e-tron og Mercedes
EQC. Prisene varierer, men i praksis
havner du fort et sted mellom 700.000
og 800.000 kroner for en av disse, det
er på ingen måte vanskelig å bruke
betydelig mer også.
Det gjør at de er utenfor rekkevidde
for mange som ønsker seg en bil som
dette. Men for dem kommer det nå flere
gode nyheter.
Under 350.000 kroner
Tre av de aller mest aktuelle er Skoda
Enyaq, Volkswagen ID.4 og Ford
Mustang Mach-E. Her snakker vi SUV i
familiestørrelse, med mulighet for 4x4
og startpris godt under 500.000 kroner.
Enyaq og ID.4 er langt på vei samme

bil. De er begge bygget på Volkswagenkonsernets nye og fleksible elbilplattform.
Skodaen har en startpris på svært gunstige 348.520 kroner. Enyaq iV 50 har
en rekkevidde på inntil 340 kilometer.
Denne utgaven fremstår som ganske
ribbet utstyrsmessig og blir neppe noen
storselger. Det kan derimot Enyaq iV80
X bli. X i modellbetegnelsen betyr at
den har firehjulstrekk. Her er rekkevidden inntil 460 kilometer, prisen starter
på 482.000 kroner.
Starter med bakhjulsdrift
Enyaq er 4,64 meter lang og har bagasjerom på 585 liter. Og for bilkjøpere
med ekstra transportbehov: Ja, den
kommer med hengerfeste - og kan

ID.4 er den andre bilen ut i VWs store
elbil-satsing, den følger hakk i hæl
etter ID.3 som det allerede finnes flere
tusen eksemplarer av på norske veier.

Enyaq er en stor og prisgunstig el-SUV fra Skoda. Her har
forhåndsinteressen fra norske
kunder vært enorm.

Ford ligger an til å få en stor opptur
i det norske markedet når denne
bilen kommer: Mustang Mach-E.

trekke inntil 1.200 kilo.
ID.4 er noen få centimeter kortere, den
måler 4,58 meter fra støtfanger til støtfanger. Bagasjerommet er på 543 liter
og den kan trekke henger på 1.000 kilo.
Volkswagen starter med to modeller
her, 1ST og 1ST Max. 1ST. starter på
426.900 kroner, denne har en rekkevidde på inntil 496 kilometer. Max-utgaven
koster fra 509.500 kroner og har en rekkevidde på inntil 487 kilometer. Dette
er priser og rekkevidde på utgavene
med bakhjulsdrift, som er først ut. Men
det drøyer neppe lenge til også ID.4
kommer med 4x4.
Kan ikke ha takstativ
At Ford har hentet fram det legendariske Mustang-navnet når de kommer med

elektrisk SUV, sier mye om hvor viktig
denne modellen er for merket. Ford har
ikke vært spesielt tidlig ute med elektrifisering av bilene sine, men nå kommer
bilprodusenten for fullt.
Mustang Mach-E har en startpris på
412.000 kroner. Da har den bakhjulsdrift
og rekkevidde på inntil 450 kilometer.
Toppmodellen med firehjulstrekk og rekkevidde på inntil 540 kilometer, kommer
så på 544.000 kroner.
Designmessig er dette en lavere og mer
sporty bil enn Enyaq/ID:4. Det går litt ut
over plassen. Her får du et bagasjerom
på 402 liter, i tillegg til at den har en
såkalt frunk (oppbevaring foran), som
skal kunne romme 100 liter.

Den har imidlertid ikke mulighet for
takstativ, her jobber Ford med å kunne
tilby en løsning for å feste for eksempel
ski på hengerfestet.
PS: I tillegg til disse tre, er det også flere
andre biler på gang i samme klasse.
Volvo skal utlevere en god del eksemplarer av sin elektriske XC40 allerede i
2020. BMW kommer med en elektrisk
X3, den får imidlertid ikke 4x4. Og det
knytter seg også stor interesse rundt
kommende Tesla Model Y.
Denne er basert på storselgeren Model
3, men er større og mer rommelig. Her
er det ventet at Tesla får en ny suksess i
det norske markedet.

Mustang Mach-E kan trekke 750 kilo.
M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 2 0
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Gull verdt på vinteren - e
Hvem trenger egentlig firehjulstrekk?
Og hvor viktig er det?
Av Knut Skogstad

Vi nordmenn kjøper stadig flere biler
med firehjulstrekk. 4x4-andelen av totalsalget har vært økende i flere år og ligger nå på rundt 45 prosent. I europeisk
målestokk er det et unikt høyt tall.

kronglete hyttevei. Da kan firehjulstrekk
være forskjellen på å komme seg helt
frem, eller bli stående fast. For disse bileierne tenker jeg også valget er ganske
enkelt, sier Benny.

Men så bor vi også i et land med krevende kjøreforhold. Vi har vinter med snø
og glatte veier, vi har varierende veistandard og vi har dype daler og høye fjell.
Og da trenger vi vel også firehjulstrekk.
Eller?

Kommer ikke av flekken

Motorjournalist Benny Christensen er en
av dem her til lands som har kjørt flest
forskjellige biler. Hans anbefaling er å
definere eget behov, før man tar valget
mellom 4x4 eller ikke:
– Det finnes ingen fasit her. Noen har
helt sikkert et reelt behov for firehjulstrekk. For eksempel hvis man har en
bratt innkjørsel eller gårdsvei – eller en

10

– Andre igjen kjører stort sett rundt på
bar asfalt og saltede veier på vinteren.
Da kan det mer være at man tror man
trenger firehjulstrekk, selv om man knapt
noen gang faktisk har behov for det. Og
det er nok ganske mange som er i den
kategorien, mener Benny,
– Men dette handler vel også om trygghet?
– Ja, og det er tror jeg er et veldig viktig
aspekt her. For mange gir det trygghet
bare å vite at man har en bil med 4x4.
En gang kan man jo få behov for det.
Og det skal man naturligvis heller ikke
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undervurdere, sier Benny.
Med firehjulstrekk skal det mye til for å
bli stående fast, også på vinteren. Her
er forskjellen stor fra en bil med drift på
bare to av hjulene. Må du for eksempel
stoppe i en bratt bakke og det er veldig
glatt – da risikerer du å ikke komme av
flekken med en bil som har tohjulsdrift.
Mens firehjulstrekkeren som regel kommer seg enkelt videre.
Geografiske forskjeller
– I oppoverbakker er det gull verdt. Men
det kan faktisk være motsatt i nedoverbakker. Rett og slett fordi 4x4 kan kamuflere kjøreforholdene skummelt godt
noen ganger. Du merker ikke at det er
glatt, før det er for sent. Derfor er biler
med 4x4 overrepresentert blant dem
som havner i grøfta. Det gjelder sær-

Flere ulike 4x4-systemer å velge mellom
Selv om du har en bil med 4x4 er det ikke sikkert
den trekker på alle fire hjulene hele tiden. Mange
systemer fungerer slik at bilen har tohjulstrekk, helt
til ett eller begge av hjulene begynner å spinne. Da
fordeles kreftene automatisk til alle fire.
Fordelen med dette er blant annet at det sparer
drivstoff. I praksis vil bilen det aller meste av tiden
bare ha drift på to av hjulene. Da disse systemene

kom, var de ikke alltid like responsive. I noen tilfeller var de så trege at bilen rakk å kjøre seg fast før
de to siste hjulene ble aktivert. Men nå er det veldig
sjeldent noe problem på nyere biler.

eller falsk trygghet?

lig store og tunge SUV-er. Når de først
mister veigrepet, kan det være svært
krevende å få dem på rett kjøl igjen, sier
Benny.
– Er det noen geografiske forskjeller
her?
– Ja, det er det også. I enkelte deler av
Norge er det jo knapt vinter, slik som i
sør og noen steder på kysten. Her er behovet for firehjulstrekk mindre. Der det
er skikkelig vinter eller temperaturene
svinger mye mellom pluss- og minusgrader på vinteren, er 4x4 viktigere å ha.
Det ser vi også på salgsstatistikkene.

melighet for biler som ikke har firehjulstrekk. Sjåføren får rett og slett litt ekstra
hjelp, når det trengs. Samtidig har også
4x4-systemene blitt stadig mer avanserte.
– Helt til slutt: Hva kjører du selv?
– Jeg har en bil med firehjulstrekk.
Egentlig litt tilfeldig, og jeg er absolutt
ikke blant de som har mest behov for
det. Men jeg synes det er kjekt å ha,
enten jeg skal på setra i Gudbrandsdsdalen eller bare kjører til nærmeste
skiløype her hjemme.

Kjekt å ha
Det hører med til saken at nybiler de
siste årene har fått mye elektronikk og
hjelpesystemer som gir bedre fremkomM OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 2 0
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Unngå dette i vinter

SLIK TAR DU VARE PÅ BATTERIET
Av Benny Christensen

Med noen få og enkle grep unngår du trøbbel.
Tenk deg følelsen. Du skal av gårde til
en avtale. Du er litt sent ute og småstresset hiver du deg inn bak rattet og
vrir på tenningsnøkkelen. Du hører det
med en gang. Startmotoren jobber ikke
som den skal. Den drar tungt rundt, og
etter et par omdreininger er det full
stopp. Det er knapt lys i varsellampene
på dashbordet. Batteriet er paddeflatt…
Nettopp flatt batteri er en av de vanligste årsakene til at vi må ha veihjelp her i
Norge i vintermånedene. Dette gjelder
ikke bare bensin- og dieselbiler, men
også elbiler. Elbilene har nemlig også et
alminnelig 12-voltsbatteri som gir strøm
til styringselektronikken om bord. Da
hjelper det lite om batteriet til framdriften er fulladet.
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Når det blir kaldere ute, reduseres batterieffekten betydelig. Dessuten er fossilmotorer mye mer tungstartet i kulden.
Resultatet blir dermed at et allerede
redusert batteri, får en tyngre jobb. Da
kan det gå som beskrevet foran. Og tro
meg; det passer sjelden godt at bilen
ikke starter…
Billig investering
Men det er heldigvis både enkelt, lite
tidkrevende og billig å forebygge disse
problemene.
Et godt tips er vedlikeholdslading av
batteriet. En hjemmelader koster kun
noen få hundrelapper, og er en god
investering. Som allerede nevnt, har
batteriet en tyngre jobb å gjøre vinterstid. Har du i tillegg mye småkjøring og
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et høyt forbruk av strøm til varmeseter,
oppvarmet ratt, lys, varme i bakruten og
varmeapparatet på full guffe, kan du risikere å bruke mer strøm enn dynamoen
klarer å produsere.
Derfor er det smart å få ladet opp batteriet to-tre ganger i løpet av vinterhalvåret. En vedlikeholdslader lader
batteriet langsomt opp, og bør kanskje
få stå påkoblet ett døgn. Dette er den
beste og mest skånsomme måten å lade
et bilbatteri på.
Et vanlig 12-volts batteri har normalt
en levetid på 4 - 6 år. Alt etter bruk,
batteristørrelse og belastning. Har man
mistanke om at det snart er modent for
utskifting, kan et verksted enkelt måle
det for deg.

Batteriet gjør en svært viktig jobb. Er ikke det i orden,
risikerer du å ikke få start på bilen.

Mange batterier er kanskje såkalt vedlikeholdsfrie. Men
du bør likevel ta en sjekk på tilstanden av og til.

Et annet tips er å få sjekket om dynamoen lader som den skal i samme slengen.
Det er helt avgjørende for at man skal
ha en startsikker og driftssikker bil. Få et
verksted til å måle dette for deg under
belastning.
Det hele er gjort på bare noen få minutter, og er dermed ikke noen kostbar investering. Men gir deg en veldig nyttig
pekepinn på «ståa».
Ikke helt vedlikeholdsfritt
Renhold av batteriet er også viktig. Et
skittent batteri kan føre til snik-strøm og
tapping av batteriet. Ta batteriet ut av

Å fylle på med litt ekstra strøm noen ganger i året, kan
være veldig smart. Da slipper du også å stå der med
flatt batteri, en kald vinterdag.

bilen og vask det med lunket såpevann
og en gammel oppvaskbørste.
Sjekk også polskoene til batteriet. Sørg
for at disse er rene, uten irr og godt
skrudd fast. Dårlig kontakt her leder til
spenningsfall – som igjen kan føre til at
du ikke får start. Selv om du har strøm
på batteriet. En visuell kontroll av ledningene hører også med.
En del bilbatterier har de siste årene
blitt såkalt vedlikeholdsfrie. Det stemmer ikke helt. Tipsene over gjelder like
mye nå som tidligere. Det som ofte
menes med vedlikeholdsfritt, er at de
mangler de små korkene som kan skrus

av for sjekk og etterfylling av destillert
batteri-vann. Men mange batterier har
fortsatt disse korkene også.
De er svært nyttige for å kontrollere
væskenivået i batteriet. Det skal stå
0,5 – 1 centimeter over celle-platene.
Om det ikke gjør det – så etterfyll med
destillert vann. Bruk gjerne hansker.
Batterisyren er etsende og kan irritere
huden eller skade klærne du har på deg
om du kommer i skade for å søle det
utover.
Følger du disse enkle rådene har i alle
fall du gjort ditt for å ha en pålitelig og
lettstartet bil gjennom vinteren.

tilbyr funksjonsleie av godkjent alkolås!*
*pris avhenger av antall.

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?

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

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

år med økt trafikksikkerhet
Del 5: Fremtidens trafikksikkerhet

Kan selvkjørende biler spare liv i fremtiden? Hvilke etiske valg vil en computer
ta? Vil alle biler få alkolås og fartssperrer? Blir bilføreren til slutt ansvarsløs?

Leif N. Olsen om fremtidens trafikksikkerhet:

– Kloke bilførere er viktigere
enn «tenkende» biler
Av Jøran Ledal

Vi har diskutert fremtidens trafikk med
mannen som har brukt de siste 50 årene
på å gjøre veiene sikrere.
Utviklingen og forandringene i samfunnet preger alt – også hva som skjer på
veien. Trendene kan slå begge veier,
både til færre og til flere ulykker.
Det er ikke bare målrettete trafikksikkerhetstiltak som påvirker antall ulykker i
trafikken. Andre forhold i samfunnet kan
også påvirke ulykkestallene.
Vi så et økende antall ulykker i den
såkalte «jappetiden» på 1980-tallet, og
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økt barnehageutbygging har sikkert
vært medvirkende til at vi i dag nesten
ikke har barnedødelighet i trafikken.
Også en idé som Barnas trafikklubb har
vært et viktig tiltak mot trafikkskader
blant barn, mener jurist og mangeårig
sjef for UP, Leif N. Olsen.
Kampanjer og aksjoner
Han tror kampanjer og aksjoner også i
framtiden vil ha betydning for trafikksikkerhetsarbeidet, slik vi har sett flere
eksempler på gjennom årene. «Aksjon prøvefylke» på 70-tallet, «Aksjon
skoleveg» drevet fram av Trygg Trafikk

i årtier, og vegvesenets store landeveiskampanjer rettet mot fart og beltebruk
er eksempler som ifølge Olsen har
fungert svært bra.
– Hensikten med trafikkampanjene var
ikke alltid den samme for alle, men av
egen erfaring opplevde jeg at Finansdepartementet kunne være mer opptatt
av bøteinntekter enn sikker adferd på
veien. «Hva vil man kunne få inn av
bøter?», var spørsmål jeg opplevde fra
Finansdepartementet, minnes han fra
tiden som UP-sjef.
I dag er det Nasjonal transportplan for

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

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

1970: 560 døde

1986: 452 døde
1998: 352 døde

2018-2029 som fastsetter målene for
ulykkesutviklingen fram til 2030. Ambisjonen er at det maksimalt skal være 350
drepte og hardt skadde innen den tid. I
tillegg utarbeides det nasjonale tiltaksplaner for trafikksikkerhet på veiene
(gjeldende 2018-2021) på grunnlag av
transportplanen og Stortingsmelding 40
(2015-2016) om trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering.
Nullvisjonen
Trafikksikkerhetsarbeidet er i dag tuftet
på Nullvisjonen. Gjennom Nasjonal
transportplan 2002-2011 ble det etter
svensk mønster etablert en nullvisjon
for ulykker i transportsektoren. Regjeringen la til grunn et fremtidsbilde om
at transportsektoren ikke skal føre til
drepte eller hardt skadde. I senere transportplaner og tiltaksplaner er denne
visjonen videreført. Både kjøretøysikkerhet og system- og veisikkerhet er viktige
elementer i denne måten å tenke på.
– Nullvisjonen bygger på tre pilarer:
etikk, vitenskap og ansvar. Det etiske
elementet innebærer at tap av liv eller
skader i trafikken er uakseptabelt. Vitenskap innebærer at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og
dokumenterte virkemidler. Og ansvarsaspektet innebærer at ansvaret for sik-

Leif N. Olsen ser tilbake på 50 år med
trafikksikkerhetsarbeid.

2008: 255 døde

2019: 110 døde
kerheten ligger både på trafikantene
og veimyndighetene, forklarer Olsen.
– I utgangspunktet tenkte man at selv
om føreren gjorde en feilhandling, skulle
han eller hun få «tilgivelse» ved at kjøretøyet eller veisystemet fanget opp alvorlige konsekvenser av feilhandlingen.
Alvorlige ulykker skulle hindres gjennom tekniske løsninger og utforming av
vegen, men vi vet nå at dette ikke løser
alle problemer. Ansvar må også knyttes
til føreren, mener han, og understreker
samtidig at føreransvaret er en viktig
forskjell mellom den norske og svenske
nullvisjonen; i den svenske modellen er
føreransvaret mer fraværende.

bilførere overholdt dagens regler om
fart, rus og bilbelte.

Føreren kan halvere ulykkene

Ruskjøring kan reduseres med krav om
alkolåssystem, altså bruk av ”startsperrer”

Selv om vi er kommet langt i trafikksikkerhetsarbeidet de siste 50 årene ved
hjelp av tradisjonelle virkemidler, har
vi fortsatt mye å gå på når det gjelder
eksempelvis føreransvar, mener Olsen.
I forskningsrapporter og offentlige
dokumenter om trafikksikkerhet, hevdes
det at antall drepte kan halveres om alle

– Altså noe den enkelte fører lett kan
bidra med for å spare over 50 menneskeliv, bare ved ikke å bryte norsk lov.
Hva med en dugnad om å kjøre lovlig?
Dersom det ikke går, har myndighetene
faktisk mulighet til å iverksette tiltak
med samme virkning, minner han om,
og peker på tre mulige virkemidler:
Det er i dag mulig automatisk å regulere
bilens hastighet, med såkalte ”fartssperrer”

Bilen kan ikke starte uten at beltene er i
bruk, også dette ”startsperrer”
– Dette er virkemidler som allerede er
tilgjengelige, og som vil kunne halvere
antall drepte i trafikken. Men samme
resultat kan altså oppnås ved at trafikanM OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 2 0
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år med økt trafikksikkerhet

Skal det være en forfriskende Olsen-driver? Som UPsjef var Leif N. Olsen med på mange slags kampanjer.
I sum mener han kampanjene har bidratt sterkt til
bedre holdninger i trafikken.

ten selv, som den viktigste faktoren for
trafikksikkerheten, sørger for å overholde norsk lov på vegen – noe som ellers
er selvfølgelig på mange andre av livets
områder, sier Olsen.

gjennom en del av de etiske utfordringene og dilemmaene som kan oppstå:
– Hvordan skal kjøretøyet programmeres til å velge når det oppstår en
situasjon hvor det lett kan føre til drepte
uansett hvilken løsning som velges? Skal
bilen ta livet av en fotgjenger eller en
person i bilen? Skal computeren telle
personer, velge etter alder eller skal det

Selvkjørende kjøretøy
Ny teknologi vil kunne brukes i trafikksikkerhetsarbeidet både i kjøretøy og
veginfrastruktur – gjerne kombinert med
digitale kjøretøyløsninger.

TØFFEST I TOKYO
18 NYHET

BIL

– Jeg tror det vil ta flere tiår før virkelig selvkjørende kjøretøy finnes i noe
omfang. I mellomtiden vil det bli utviklet
tekniske løsninger som hjelpefunksjoner
for føreren, noe som igjen vil gi bedre
sikkerhet. Men det ligger samtidig store
utfordringer i å få et godt regelverk på
plass før utviklingen «tar styringen», slik
man tidligere har sett når det gjelder
teknisk utvikling på kjøretøyområdet.
Olsen understreker at alt rundt ansvarsforholdene må avklares og tydeliggjøres
før det gis anledning til å utprøve virkelig selvkjørende kjøretøy.
– «Føreransvaret» må ikke erstattes med
et slags produsentansvar, som i praksis
vil bety at «ingen» har ansvaret, advarer
han, og minner samtidig om utfordringene med å få automatikken til å virke
under kompliserte forhold som kantstein
dekket med snø, manglende veioppmerking og tilsølte kameralinser og
følere. Jeg ser mange utfordringer med
selvkjørende biler på norske veier.

tirsdag 12. november 2019

VW MED ELEKTRISK
STORBIL

Den heter ID Space Vizzion og er
foreløpig bare vist i form av skisser,
men dette er Volkswagens kommende, store familiebil. Den skal
komme i produksjonsklar utgave i

2021, lover den tyske produsenten,
etter ID. 3, som er vist, og kommer
på markedet til sommeren, og en
kommende el-SUV. Rekkevidde skal
bli nær 60 mil på en lading.

PÅ BILUTSTILLINGEN I TOKYO VISTE
DE JAPANSKE BILPRODUSENTENE AT
OGSÅ DE HAR TATT FATT PÅ VEIEN MOT
ELEKTRIFISERING AV BILPARKEN.

TØFFEST I TOKYO
1

Bilprodusentene bruker enorme beløp
F
på å utvikle
fremtidens biler.
TEKST OG FOTO: RUNE KORSVOLL
Tokyo viste Nissan fram Ariya, som blir
rkorsvoll@gmail.com
LF30. I tillegg har Toyota fortsatt tro på
den første elektriske SUV-en fra Japan.
hydrogen og viste andre generasjon MiDen kommer til Norge om litt over et år.
rai. I motsetning til den første er denne
or den største av dem alle, Toyota, Allerede
til våren er Mazdas første elbil, svært
elegant.
ble dette en forsmak på at som- MX-30,
klar for norske veier.
Under sommer-OL i Tokyo, der
mer-OL i Tokyo neste år blir et utToyota har hatt stor suksess med sin
Toyota er hovedsponsor, kommer vi til
stillingsvindu for ny teknologi og hybrid-teknologi,
men jobber nå for å få se en rekke
nye bilkonsepter.
elektriske biler på veifullt med en ny plattform for elektriske
en. Selvkjørende Toyota LQ leder an
Nissan har vært den japanske bilproi
biler som skal være klar i 2022. Sent men
maratonkonkurransene. E-Palette, en
dusenten som har vært lengst framme
godt, siden mange konkurrenter alleresåkalt robot-taxi, skal kjøre deltakerne
når de gjelder elektriske biler. Nissan
de har en slik dedikert elbil-plattform. På
til arenaene.
Leaf er bilen som på mange måter har
denne kommer det en rekke elbiler – inHer er noe av det mest spennende
ledet an i det norske elbil-eventyret.
I kludert den særegne konseptbilen Lexus
som ble vist på utstillingen.

Foran oL-FaKKeLen: når
oL-fakkelen starter sin
reise mot tokyo, vil vi se
denne bilen foran i løypa.
også under maraton-konkurransene vil den lede
an. toyota kaller LQ, som
bilen heter, et utstillingsvindu for ny teknologi. det
betyr selvfølgelig at den er
elektrisk, men også at den
er selvkjørende i såkalt grad
4, og skal klare så å si alle
situasjoner i trafikken selv.

FAKSIMILE: VERDENS GANG

Han er også opptatt av å tenke nøye
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DILEMMA: Hvordan skal bilen programmeres til å velge i situasjoner
hvor valget kan føre til drepte, uansett hvilken løsning som velges? Skal
bilen ta livet av en fotgjenger eller en person i bilen?

MOTORFØR E R E N | 5 | 2020

alltid gå ut over personer i bilen som har
skapt situasjonen? Alt dette er forhold
som ikke kan overlates til bilprodusentene, sier han engasjert.
De fleste regner med at reglene for selvkjørende kjøretøy i framtiden vil være
en del av dagens Vegtrafikklov. Det tror
ikke den pensjonerte juristen er en god
løsning.

– Det er grunn til å minne om at
Samferdselsdepartementet allerede i
1991 mente at nåværende vegtrafikklov
var utdatert på grunn av utviklingen.
Dagens vegtrafikklov framstår
ustrukturert, uoversiktlig og uten å være
oppdatert til dagens behov, eksempelvis
på viktige områder som miljø, ansvar
og sanksjonssystem. Behovet for å
få en ny vegtrafikklov til erstatning
for 1965-loven forsterkes ytterligere
gjennom utviklingen vi nå ser på
veitrafikkens område, sier han.
Ruskjøring
Selv om antall førere med alkohol i
blodet er lavt i Norge (ca. 0,2% over
promillegrensen), er denne lille gruppen
innblandet i en stor andel av de alvorlige trafikkulykkene (20-25%). Derfor må
tiltak mot ruskjøring også i fremtiden
være et satsningsområde for trafikksikkerhetsarbeidet, mener Olsen. Han tror
det er mye å hente på selv små adferdsendringer. Men Olsen er ikke bare
bekymret for alkohol i trafikken:
– Minst like alvorlig er det at vi nå har
langt flere som kjører påvirket av narkotika tilsvarende 0,2 promille, og det er
viktig å sette inn tiltak mot disse. Politikontrollene må ytterligere effektiviseres,
noe som har en dokumentert effekt på
omfanget av ruskjøring. Særlig viktig er
økt bruk av alkotesting, og ikke minst at
det videreutvikles metoder for å avsløre
annen rus enn alkohol.
– Alkolås er også et viktig virkemiddel

Et elspark bak til Hareide
TORSDAG 12. NOVEMBER 2020
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NYHETER

Oslo i sommer med elsparkesykler over

alt. Blir det nok en sommer uten regler?

Et elspark bak til Hareide

Knut Arild Hareide (KrF) er på felgen. Og
mens vi venter
på at han skal blåse seg opp, fortsetter hundrevis
av
nordmenn å gå på smeller.

LARS WEST
JOHNSEN

elsparkesyklene må gis lovlige rammer
som hindrer at folk i tusentall hvert år
skader seg alvorlig.

Politisk redaktør

Legevakta i Oslo har behandla 729
skader etter ulykker med elsparkesykler fra april til august i år, melder
NRK. Mange får stygge hodeskader og
varige men som krever rehabilitering.
Halvparten av skadene skjer etter
klokka 22.00. Da det gjerne er alkohol
med i bildet.

KOMMENTAR
Twitter: @westjohnsen

Vi vil, vi vil, men vi får ikke til. Alle
vil ha regler for elsparkesykkel, så hvor
blir de av?

Selvkjørende biler er ikke lenger en fremtidsfantasi. Teknologien finnes allerede, men
Leif N. Olsen vil heller ha årvåkne mennesker bak rattet.

for å redusere ruskjøring i trafikken, og
må etter hvert bli alminnelig i kjøretøy.
Skritt tas nå i den retning gjennom EUlovgivning. I framtiden vil også andre
stoffer kunne fanges opp gjennom slik
teknologi, tror han.
Regjeringsplattformen
Olsen synes det er forstemmende å lese
i regjeringsplattformen at regjeringen
vil begrense etableringen av strekningsATK, og i praksis også legger opp til å
redusere bruken.
– Dette skjer til tross for at strekningsATK er det mest kostnadseffektive
virkemidlet vi har for å redusere antall
alvorlige ulykker på kort sikt. Dessuten
er det en rettferdig og «sympatisk» kontrollmetode, siden det måles en gjennomsnittsfart i stedet for at et tilfeldig
øyeblikks uoppmerksomhet fører til
straffereaksjon.
Han er heller ikke imponert over at
plattformen legger opp til økte fartsgrenser på motorveger og forenkling av
førerkortkravene.
– Det virker ikke helt troverdig at man
sier at nullvisjonen ligger til grunn, når
regjeringen samtidig forbereder konkrete tiltak som er direkte uforenlige med
nullvisjonen.
Han mener å se flere eksempler på at
politikerne lar seg friste til å vedta eller
sende på høring forslag som vil true
trafikksikkerheten. Forslagene har gjerne
sammenheng med miljøkampen:
Økte fartsgrenser for enkelte busser og
bobiler.
Reduserte førerkortkrav til førere av

enkelte kjøretøy som benytter alternativt drivstoff.
Unntak fra reglene om kjøre- og hviletid
for kjøretøy inntil 7,5 tonn som bruker
alternativt drivstoff.
Endring av førerkortkravene for moped
og lett motorsykkel, blant annet lavere
aldersgrense for større tre- og firehjuls
mopeder, som jo er en svært utsatt
førergruppe.
Økte vogntoglengder, og mulighet for
bredere transport enn i dag.
Ikke miljø foran sikkerhet
– Miljø er viktig, men engasjementet må
ikke gå utover trafikksikkerheten, understreker han, og peker på en underlig
endring i definisjonen av sykkel, som de
fleste forbinder med miljøvennlig kommunikasjon.

Elsparkesykkelbruken er i praksis
uregulert og dette har skapt en for
dårlig brukerkultur. Det er ingen
aldersgrense, det er vanlig å kjøre
i
fylla, de parkeres over alt, og det er
ikke et uvanlig syn å se flere på samme
sykkel. Etter to år med urbant kaos,
venter vi fortsatt på samferdselsministeren. Det må være pinlig for Knut
Arild Hareide å bli avslørt som så lite
handlekraftig.
For det er sjelden at det er så stor
enighet i kongeriket som om at elsparkesyklene Frp åpnet for i 2018, er blitt
et stort byproblem. Alle innser at

Den 76-årige pensjonisten har viet store
deler av livet til arbeidet med å gjøre
de norske veiene sikrere. Og selv om

Det ønskes tiltak. Hele det politiske
spekteret har støttet reguleringer. Selv
Frp. Våre største byer, Oslo, Bergen og
Trondheim har alle ropt ut sin frustrasjon, og flere har sågar prøvd å gå rettens vei, uten hell. Domstolen må som
kjent ha lover å forholde seg til. Lover
er det stortingspolitikerne som står
for. Folk flest er bekymra og oppgitt
over tohjulingene. Selv bransjen, aktørene som tilbyr elsparkesykler, ønsker
seg reguleringer.

«Vi forstår at folk er frustrerte. Verken
byens innbyggere, medtrafikanter eller
aktørene er tjent med situasjonen slik
den er nå. Det må tiltak til for å få
orden», sa Christina Moe Gjerde, sjef for
Voi, til Dagens Næringsliv i august. Hun
peker på byråd og regjering. Det er
Hareide hun peker på.
Vi er altså skjønt enige om at det må
regler og orden til, så da er det mildt
sagt gåtefullt at Hareides departement
likevel ikke evner å komme opp med noe
som helst. Til NRK sier han at det
kommer et regelverk som er tydeligere
og strengere, og at han er veldig utålmodig. Han håper i løpet av 2021. Det er
komplisert og vanskelig, sier han.
Hareides «veldig utålmodig» står
ikke til troende. Hva er det som tar sånn
tid? Vi skjønner prosessen. Nye lover
skal tenkes gjennom, de skal på høring,
alle skal lyttes til. Statsråden sier til
NRK at han nå venter på Statens vegvesen som skal komme opp med et forslag til regelverk. Det er for passivt når
alle partene er enige om at det trengs
regler og at det haster. Hvor «komplisert og vanskelig» kan det egentlig
være?
Kaoset har vedvart gjennom 2019 og
2020. De elektriske sparkesyklene har
vært gjennom sin andre sommersesong.
I Oslo aleine er det nå 13.000 av dem. En

vintersesong på mørke, glatte gater og
sleipt løv står for tur. Antallet skader
har bare økt i takt med antall sykler og
brukere. Syklene er kjempepopulære, og
vi som samfunn skal slett ikke frykte
dem: De løser en stor logistisk utfordring i enhver storby. For hvordan få
folk fra togstasjon og busstopp til jobb
og skole? Her er elsparkesyklene geniale.
De er løsninga på et stort problem. De
siste par årene er det gjennomført
mange
millioner
turer
på
elsparkesyklene. Og de fleste av dem på
ettermiddagene. De fyller en viktig
funksjon og er ikke bare leketøy for
ungdom og transport mellom bar A og
bar B. Forbud er derfor galt.
Men på hvilke andre samfunnsområder
ville man akseptert at «lovløshet» som
har livsfarlige konsekvenser og store
kostnader, bare får fortsette? Hva var
det regjeringa tenkte på når de deregulerte i 2018, at det sikkert skulle gå seg
til? Frp presset det gjennom. I ettertid
ser det ut som en lite ansvarlig politikk.
Dårlig forberedt, på svakt beslutningsgrunnlag og med folk flest som prøvekaniner.
2018. 2019. 2020. Hareide håper på
regler i 2021. I mellomtida skal hundrevis til skade seg stygt i tenner,
i
ansikt og hode. Armer og kragebein skal
brekkes. Det er rett og slett for dårlig.
lars.west.johnsen@dagsavisen.no

En del forsvarer elsparkesyklene med at
de er bra for miljøet, men Leif N. Olsen
er kritisk til å definere el-fartøyer som
sykler. FAKSIMILE: DAGSAVISEN
han ser enkelte mørke politiske skyer på
himmelen, setter han sin lit til at aktører
som Statens vegvesen, politiet, kommunene, Trygg Trafikk, MA – Rusfri Trafikk
og mange andre, vil fortsette å drive
trafikksikkerhetsarbeidet framover i retning mot nullvisjonen.
– Noen politiske krumspring må vi nok
fortsatt regne med. Men både den
teknologiske utviklingen og lærdommen fra trafikksikkerhetsarbeidet de
siste 50 årene, tilsier at det er grunn til
optimisme. De aller, aller fleste er tross
alt opptatt av å spare liv i trafikken, og
jeg tror dette kommer til å føre oss i en
fortsatt riktig retning, avslutter han.
- UNØDVENDIG!

– Resultatet er at mindre elektriske kjøretøyer plutselig er blitt sykler, og dette
har igjen ført til mange ulykker. Ikke
minst siden vi allerede hadde «verdens»
mest liberale sykkelregler. For eksempel tillater vi sykling på fortau i Norge,
og det skilles ikke mellom tradisjonelle
sykler og en rekke el-kjøretøyer.
– I motsetning til de fleste andre land
stiller vi ikke noe krav om hvor disse elkjøretøyene brukes, aldersgrenser, krav
til bruk av hjelm, forsikring og lignende.
Mange av disse kjøretøyene er egentlig
motorvogner, og liberaliseringen er i alle
fall ikke et bidrag til nullvisjonen, slår
han fast med overbevisning.

Ingen vil heller ha en situasjon der
stier og fortau sperres av vilkårlig parkerte elsparkesykler.

Foto: Vidar Ruud/NTB

Bergensavisen
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Delte men

inger om snittmå

– unødvendig!

Trygg Trafikk og
politiet ønsker
at
Bergen får fotoboks

ling av fart

| nyhet |
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er

som måler snittfart.
Forslaget er lite
populært blant bilistene.
Eivind AndrE

PEttErsEn

eivind.pettersen@ba.no

FJØSANGE

R: – Det
re at folk kommer er viktigeenn at de kommer hele frem
fort frem, uttalte regionleder
Knut Olav R.
Nestås i Trygg
Trafikk til BA
mandag 2. mars.
Han får støtte av
Atle Heradstveit, leder for trafikkseksjon
en i
Vest politidistrikt.
Begge mener
det er på høy tid
at det blir innført snittmåling
på utvalgte
strekninger i bergensområ veidet.

E39 Os-Bergen

kan få

Forskning viser
at lavere fart gir
færre alvorlige
trafikkulykker
og drepte.
I dag finnes det
ingen veier
med streknings-A
TK i gamle
Hordaland.

Eirik Himle fra
Askøy jobber
med kuldeteknikk
og kjører
ofte i jobben.
– Jeg har aldri blitt
tatt i fotoboks, og synes
generelt folk
kjører ganske pent.
Bilparken er
blitt mer moderne
og sikrere.
Snittmåling trenger
vi ikke!

– Dette mener leserne

Her er noen utvalgte
innlegg trengs
fra kommentarf
ikke: – Nei, jeg synes
eltet på ba.no:
ikke vi trenger
ner og forbikjøringer.
Gunnar Ansnes
Strømmen:
Bare se på Lærdalstunnel gjennomsnittsmåling. Det gjør
at folk
– Det er ikke farten
en, sier Eirik Himle
som
fra Askøy. Selv kjører kjører langt saktere enn nødvendig og
men den momentane dreper,
skaper farlige situasjohan ganske mye i jobben.
stoppen.
Helge Johnsen:
Jan Terwindt:
FOTO: EIVIND A. PETTERSEN
– De fleste strek– Regulering,
tvang og beskatning
ninger med denne
er det enestypen må- te
ling har også møtende
svaret myndigheten
e har.
trafikk. John
Vil det egentlig
Henry Kaland:
ha noen effekt
– Jeg reiser
til USA hvert år
på motorveiene
og der får vi kjøder ulykkestal– Jeg registrerer at
re i 120 km/t. Har
lene i utgangspunk
det er en
ennå ikke sett
tet er lave?
del ulike meninger
en ulykke.
Jan Erik Nygaard:
i kommen– Merkelig at
tarfelt og lignende.
Gunnar
de kan ha høye
J. Gotaas: – FartsmåDet regnet vi vel
fartsgrenser i
med. Men jeg må
ling, enten det
hele Europa, men
si at jeg er overraser punktvis eller
i Norge kan
ket over hvor mange
strekk, burde ikke
vi ikke kjøre bil
som virker å være
fortere enn 80–
være problepositive
til tiltaket. Dette
matisk for noen.
100 km/t. Kun
er jo et
for å få inn penStress ned og
såpass godt tiltak
slapp av.
ger i statskassen.
at det er kjekt at
tilbakemeldingene
Knut A. Myklebust:
Bengt Storetvedt:
ikke
– Firefelts er
–
negative, sier regionlederer entydig
sette opp snittmåling Skal man
de tryggeste veiene.
Knut Olav
så er det
Snittmå- vel
Røssland Nestås i
ling bør innføres
mange områder
Trygg Trafikk.
som passer
på andre bedre
Byutviklingsbyråd
strekninger, som
enn
Thor
på
Haakon
en
ny, flott fireBergen-Voss.
Bakke
(MDG) er blant dem
kan bli innført:
felts vei.
som har gitt
Nye E39 mellom Os
tommelen opp på
strekninger som kan
og Bergen er en av
BAs Facebook-side
være aktuelle for snittmåling
flere
i nye Vestland fylke. og sier seg enig i at streknings-ATK bør
vurderes innført i
bergensregionen.

– Positivt

Hva synes du om

ja:

– Greit at de passer
på oss, spesielt i tettbygd
strøk. Vi må tenke
sikkerhet, sier Reidun
Gløsen
fra Tyssøy.

ja:

gjennomsnittsm
åling?

– Snittmåling er jeg
positiv til, men de bør
først ta råkjørerne
i sentrum, sier Ole
Christian
Hartwig som bor på
Nygårdshøyden.

ja:

– For så vidt greit, men
det er mest høy fart
på kvelds- og nattetid.
Vi trenger mer synlig
politi, sier Nina Furevik
fra Os.

tja: – Vi bør ha flere
kontroller på sideog
skoleveier, ikke i tunnel.
Innimellom ser man
råkjøring, sier Tommy
litt
Reder fra Sund.

Folk har delte meninger om bruken av
streknings-ATK, men Leif N. Olsen er
tilhenger av tiltaket. – Det er det mest
kostnadseffektive tiltaket, mener han.
FAKSIMILE: BERGENSAVISEN
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Bjørn selger over 400 biler i året. Her er hans beste tips:
Bjørn Brun fant sin egen bruktbilnisje. Med over 400 salg bare i år
er han Norges ukronede bruktbilkonge. Nå deler han sine beste
bruktbil-tips med deg.

Nyere biler er sikrere enn eldre biler. Slik er det bare. Men
du kan fremdeles gjøre gode bruktbil-kjøp. Her er en nyttig
sjekkliste for deg som er opptatt av både pris og sikkerhet.

Av Benny Christensen

Bjørn Brun heter han og sa opp en trygg jobb for å
starte med bruktbilsalg for noen år siden.
Nisjen han satset på er rimelige bruktbiler. Etter det har han aldri sett seg
tilbake.
Så langt i år har han solgt over 400
biler, helt alene i sitt enmanns-firma.
Han er med det trolig den bilselgeren
som leverer flest biler i løpet av ett år
her i Norge. En prestasjon det står stor
respekt av.
– Dette er en ny og soleklar rekord i
antall salg, forklarer den trivelige bruktbilselgeren.
– Etter ha hatt en god start på året, må
jeg si jeg ble litt bekymret da Norge
gikk i «lockdown» i midten av mars.
Dette er jo jobben min, inntekten min
og livsgrunnlaget mitt, forklarer Brun
videre.
Frykten viste seg å være ubegrunnet.
For salget av rimelige biler stoppet ikke
opp. Ikke i det hele tatt, heller tvert
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imot. Etterspørselen ble større enn noen
gang.
Ikke alle kan eller vil kjøpe en dyr bil, og
velger i stedet en modell til en lavere
pris. Men selv om investert beløp ikke
nødvendigvis er så stort, kan det - om
man er litt uheldig - bli dyrt allikevel. Du
bør gjøre hva du kan for å unngå å ende
opp med en bil som har mange feil og
mangler.
5 gode billigbil-råd
I den forbindelse utfordret vi Brun til å
komme med sine fem beste tips og råd
for nettopp de som går med planer om
å skaffe seg en litt rimeligere doning.
Tipsene gjelder forresten for dyrere biler
også.
– Her er det jeg mener du bør sjekke før
du klinker til og kjøper billig bruktbil,
sier han – og ramser kjapt opp:
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EU-kontroll: Det at en bil nylig er EUgodkjent er et stort pluss. Det vil si at
bilen nylig har gjennomgått en relativt
omfattende sikkerhets- og miljø-sjekk
hvor mange av de viktigste komponentene, slik som for eksempel bremser og
forstilling, er testet.
Service: Husk også at EU-kontroll og
service ikke er det samme. Oljeskift, bytte av registerreim og dieselfilter er ikke
en del av EU-kontrollen. Det kan derfor
være smart å sjekke servicehistorikken
og se hva som nylig er gjort – eller hva
som snart bør gjøres og hva det koster.
Rust: Biler ruster fortsatt og kanskje mer
enn hva mange er klar over. En ting er at
det ikke er pent å se på. Men den rusten
du ikke ser, er kanskje den farligste og
dyreste å utbedre. Det kan være på alt
fra bremseskiver, rør til airconditionanlegget, i gulv, traverser til for- og
bakstilling, kanaler og andre bærende
konstruksjoner.
Prøvekjør: Ta en tur med bilen. Hør
etter ulyder fra for eksempel forstilling

Mye å spare – hvis du
vet hva du skal se etter
og hjuloppheng. Tar clutchen langt ute?
Girer automatgirkassa som den skal? Uler
det fra forhjulene når du svinger, kan det
være et hjullager som må byttes. Sjekk at
alle elektriske funksjoner virker som de
skal. Også aircondition, om bilen har det.
Kunnskap: Kunnskap er makt. Les deg
litt opp på bilmodellen du er interessert i.
På styrker og svakheter. Ulike Facebookgrupper og forum kan være gull verdt her.
Da vet du hva du skal sjekke og spørre
selgeren om før du handler.
Sjekk antall EuroNCAP-stjerner

Også tilårskomne og billige biler selges
En billig bruktbil har gjerne blitt noen år.
fort unna. Dette er biler man må sjekke
Går vi ti år tilbake i tid, varierte sikkerhelitt ekstra nøye før kjøp.
ten mer enn den gjør i dag. Derfor er det
også viktig å ha et bevisst forhold til dette
når du velger bilmodell.

– Covid-19 har på ingen måte bremset
bruktbilsalget. Snarere tvert imot, sier
Bjørn Brun i Drammen. Han selger unna
bruktbilene som aldri før.

Det europeiske krasjtest-instituttet
EuroNCAP sitter på veldig mye god
informasjon her. På deres nettsider (www.
euroncap.com) kan du søke blant flere
hundre krasjtester, og hente ut resultatene. Der får du en svært god pekepinn på
hvor sikker bilen du vurderer å kjøpe, er.
Andre råd: Kjøp så ny bil som mulig. En
stor bil er generelt sikrere enn en liten.
Antispinn og flest mulig kollisjonsputer
er viktig. Og en liten, men viktig sak som
mange kanskje ikke tenker så mye på når
de kjøper bruktbil: Hvor bra er dekkene?
Hvis de er slitte og/eller veldig gamle, må
du ta høyde for det også.
Flaks og uflaks
Brun legger også til at det er viktig å ha
et realistisk forhold til hva man faktisk får
når man kjøper billig bil. På en bil som er
10 - 12 år gammel og har passert 200.000
kjørte kilometer med god margin og som
kanskje koster 20.000 kroner. Da kan i
prinsippet alt skje, når som helst.
– Ja absolutt. Det handler litt om flaks og
uflaks også. Men ikke bare. Følger man
punktene i listen min, eliminerer man fort
vekk en del av uflaksen. Jeg kan gi flere
eksempler på folk som har kjøpt biler til
under 20.000 kroner og har hatt dem i
fire år, uten de helt store overraskelsene
eller utgiftene. Da begynner vi virkelig å
snakke om billig bilhold, sier Brun helt til
slutt.
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Navn: Ingrid Dahl Hovland
Alder: 61
Siv.status: Gift, tre barn og

Kjører: Audi E-tron
Aktuell: Vegdirektør i Statens Vegvesen

to barnebarn

Når veien alltid er målet
– En må hele tiden spørre seg: Hva skal veien løse?
sier Norges vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland.
TEKST: Silje Bjørnstad

Sjefen for Statens vegvesen, og Norges
første kvinnelige vegdirektør, har vært i
jobben i omtrent nøyaktig ett år. 35 år
etter at hun først startet reisen i Statens
vegvesen, er hun nå på plass i førersetet.

andre steder. Men slik er det ikke nødvendigvis lenger. Nå kan arbeidsplassen
være langt unna bostedet, og da er det
viktig med god infrastruktur og mobilitet for å sikre dette, sa Dahl Hovland i
NLF-intervjuet.

Hovedfokus? Å få mest mulig vei for
pengene - og mest mulig nytte for
veibrukerne.

Hvordan skal vi sikre enda bedre flyt og
trygghet i trafikken i fremtiden?

– Vi må prøve å få med oss de lengre
strekkene, tenke på knutepunkter og
hvordan godstransporten flyter, sier
Dahl Hovland engasjert.
Selv vokste hun opp langt fra trafikale
knutepunkt. Barndomsbygda Naddvik i
Årdal var bilfri helt frem til 1980-tallet.
Da ble det bygget bilvei fra Naddvik til
Årdalstangen. Før den tid var det båt
og ferge som gjaldt. Den nye vegdirektøren har tidligere uttalt til NLF (Norges
Lastebilforbund) at det var en enorm
frihet å vokse opp uten å være bekymret
for biltrafikk, men at det samtidig var
utfordrende å komme seg noe sted.
– Å kunne oppleve hva god mobilitet
har å si for et samfunn på nært hold, har
nok formet meg en del. På den tiden var
mesteparten av arbeidsplassene knyttet
til hjørnesteinsbedriften, både i Årdal og
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– Vi skal bygge flere gode og trafikksikre
hovedveier mellom byene. Videreutvikling av god drift og vedlikehold av
eksisterende veier gir også effekt på
fremkommelighet og trafikksikkerhet.
Trafikkflyt i byene dreier seg om å skape
god kollektivtrafikk, og å motivere og
tilrettelegge for sykkel og gange. Det er
blant annet også takket være trafikantene at vi har så lave ulykkestall i Norge,
fremholder vegdirektøren.
Hun mener nordmenn oppfører seg
generelt ganske bra i trafikken, men understreker samtidig at mange fortsatt er
for tunge på gasspedalen når de kjører.
– Når det gjelder farten, som fortsatt tar
mange liv, så er vi blitt stadig flinkere til
å overholde fartsgrensen de siste årene.
Ulykkesstatistikken viser færre drepte

og hardt skadde. I dag er vi flere enn 6
av 10 som holder fartsgrensen. Samtidig registrerer vi at fart er en medvirkende årsak i rundt 40 prosent av alle
dødsulykker, så det er fortsatt mange
som kjører for fort, påpeker Ingrid Dahl
Hovland.
– Hvis alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019 ville vi spart omlag 24 liv og
hatt 85 færre hardt skadde.
Hvordan har veinettet og trafikksikkerheten endret seg de siste tiårene?
– Vi har som sagt hatt en svært positiv
utvikling i antall drepte og hardt skadde
i trafikken de ti siste årene. Nedgangen
er i tråd med målet i NTP. Men når det
gjelder antall drepte i trafikken har vi
stagnert de siste årene. Så hva gjør vi
nå for å komme videre? Dette står høyt
på vår agenda. Trafikanter med bedre
kunnskap og holdninger samt sikrere
kjøretøy med ny teknologi, er blant
svarene. I tillegg bygges mye ny vei med
høy sikkerhetsstandard. Vi tar tak for å
revitalisere nullvisjonen og leter etter
tiltakene som bringer oss videre.

INGRID ER NORGES VEGDIREKTØR

FOTO: Knut Opeide, Statens Vegvesen

Hva er dine tips for sikker og smart kjøring på norske veier nå i vinterhalvåret?
– Kjør etter forholdene og kjør aldri
fortere enn fartsgrensen. Bruk bilbelte
og kjør alltid rusfritt. Sørg for at bilen
er skodd etter forholdene. Vær og føre
kan være krevende på vinteren! sier Dahl
Hovland.
Selv tar vegdirektøren gjerne på seg
langrennsskiene på vinterstid. Med
bolig like ved Oslomarka kan hun og
ektemannen gå rett ut i skisporet. Dahl
Hovland elsker nemlig å være ute i naturen og bruker mye av fritiden til å nyte
friluftslivet med både langrenn, sykling,
klatring og gåturer.

Tilbake til starten

I november 2019 ble Ingrid Dahl Hovland Norges første kvinnelige
vegdirektør. Stillingen i Statens vegvesen er en åremålsstilling på seks år.
Dahl Hovland er nå tilbake der hun startet sin jobbkarriere. Fra 1985 og
frem til 1996 var hun nemlig prosjektansvarlig for utbyggingsprosjekter i
Statens vegvesen, og i fjor ble hun altså ny vegdirektør for etaten.
Fra 1996 og de neste fem årene var Hovland leder av enhet for vei og
tunnel i Veidekke. I 2000 ble hun konsernsjef hos Selvaag, og i februar
2007 gikk veien videre til Spenncon som administrerende direktør.
Før vegdirektøren tiltrådte i sin nye stilling var hun administrerende direktør i fire år i Nye Veier AS. Dahl Hovland er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole (i dag NTNU). Stillingen som vegdirektør ble utlyst
1. juli, som følge av at Terje Moe Gustavsen gikk bort 4. mai samme år.

M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 2 0

21

Dykker

CE Pontoppidan

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

avd. Finnsnes
Botnhågen
Tlf. 77 85 23 10

Brog. 17
1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 50 00

Birkeland
Elektro A/S

Utne
Transport AS

Overhalla
Transport

Borgegrendvegen 272
3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Hurum Dekk
& Bilglass AS

Alf Johansen AS

Åsveien 4
3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 19 99

Brøløsvegen 59
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

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

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Formov
3340 ÅMOT
Tlf. 908 59 515

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 70 00

Hurum
Bilsenter AS

Bengt Mathisen
Malerservice

Sola Auto AS

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN
Tlf. 415 14 082

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

Lantz Auto AS

Poco Loco AS

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Per A. Øren
Transport AS

6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Adolfsen maskin
og transport AS
Solliveien 22
9303 SILSAND
Tlf. 474 14 226

Verksveien 13
4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Torsbyveien 1
3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Storgata 36
2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20
www.halvorsenco.no

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Star Bildeler
Stig Myrmo

Tordenskjolds gate 48
8656 MOSJØEN
Tlf. 997 91 704

LILLEHAMMER

Terje Grimnes
Olaroa 2
3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 48 88

Tt- Invest AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00
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Søndre Skipstad 3
1684 VESTERØY
Tlf. 911 32 774

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

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

Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 907 84 005

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Revisorkollegiet AS
avd. Kongsberg
Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80

Bete Asfalt AS
Sigdalsveien 1431
3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 69 90 19

Nedre Hagaveg 15 A
2150 ÅRNES
Tlf. 417 30 423

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Fingarsen
Bygg AS

Nesleveien 1
3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

Nordre gate 10
8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Vebjørnsvei 1
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 05 30

Tømra
Bilverksted AS

Selbuvegen 695
7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Frydensborgveien 4
Tlf. 35 98 25 24

Furnesvegen 12
2382 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 36 74 33

Solheim og Hjelleflat
Transport AS
Bjørkanveien 59
6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

AS Elektro

Skeivegen 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Østfold
Taxitjenester AS
Møllegata 24
1811 ASKIM
Tlf. 02 137

Elite Bil AS

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Bjerkelundsveien 26
1621 GRESSVIK
Tlf. 473 00 011

Nor bilpleie AS
Henrik Bulls veg 48
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 36 46

Odd Gleditsch AS
avd. Kragerø

Gravferdsbyråene AS

Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

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

Skinnestoppen 9
3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 85 14

Kvinnherad Auto
Bilutleie

Måløy Auto AS

Norheimsund
Servicesenter AS

avd. Molde

Auto Øst AS

Strandgata 23
2821 GJØVIK
Tlf. 966 66 830

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

HH Bilskade AS

Pilaro AS

Gammelseterlia 4
6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Arabergvegen 2
4055 SOLA
Tlf. 902 71 400

El Ringen AS

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00
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Melhusvegen 432
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Norefjell
Hytteservice

Vinterroveien 34 B
3517 HØNEFOSS
Tlf. 918 24 649

Norvest
trafikkskole AS

Transport
Trond Weum

Åsveien 14
3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090

Prestgardsvegen 1
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Skogmo
7863 OVERHALLA
Tlf. 911 56 646

Refsland
Transport AS

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Husby
Bilverksted A/S

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Johanssons
Auto AS

Gistads vei 10
3511 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919

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

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit

Påls Vei 3, 8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

Drangedalsveien 1260
3760 NESLANDSVATN
Tlf. 958 15 445

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Brødr.
Gomnæs ANS

Otters Biloppretting
Otter Ødegården

K. Halstensen AS

Bye Gård
3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

Semsvegen 41 B
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 35 00

Auto 8-8 Sildnes
& Halaas AS
Tlf. 74 08 98 87

Vika 6, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Kråkerøy
Trening AS

Kråkerøyveien 4
1671 KRÅKERØY
Tlf. 990 48 048

Storg 19
3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Sveaas
Veisikring

Myrvollen
Transport AS

Bremsnes
Bilverksted AS

Trondsen Auto AS

Gamle Helgeroa
Marina AS

Linkjendal
Bilforretning AS

Nordre Sønset 20
3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Håndverkerveien 4 B
9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Gamle Sørlanske 74
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 68 50

Gavelstad
Gjestegård AS

Optimera AS
Monter Stormarked
Forus
Maskinveien 7
4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

MAFO AS

Øverbygdsvegen 926
2656 FOLLEBU
Tlf. 404 02 119

Terje Markussen
Transport

Skogliveien 8
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603
3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Hetland
videregående skole

Østsideveien 545
3275 SVARSTAD
Tlf. 33 15 59 59

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

Grøtting
Dyretransport AS

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Moen 17
3948 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Vikavegen 2
7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 04 20

Vormsund
Auto AS

Kjølstadv 1
2160 VORMSUND
Tlf. 982 02 334

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND
Tlf. 880 01 818

Anton Jenssen
Transport AS
Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21
2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Kilebusvingen 2
1870 ØRJE
Tlf. 69 81 28 00

2353 STAVSJØ
Tlf. 909 77 381

Ramsøy AS

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

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

Furnes Anlegg
og Transport ANS
Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Active
Services AS
Sagaveien 66C
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Ronny Tangeland
Transport

Stian Røyset
Transport AS

Motorsenteret
Heidal AS

Stensrud Musikk

Nordgata 12
3295 HELGEROA
Tlf. 33 18 84 14

Verkstedveien 52
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Trepleiefirmaet
Lilleby AS

Taxi Sør AS

Averøyveien 417
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Snopenesvegen 25
6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Åsgårdstrandveien 242
3153 TOLVSRØD
Tlf. 918 86 277

Skibrekkberga 6
3340 ÅMOT
Tlf. 950 21 214

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Ringtrostveien 11
2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90
Gode tilbud på alle
typer stålbygg

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00

Telemark
Dekksenter AS

Folkestadhøgda 1
Tlf. 928 99 105

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

Apollo frisør AS

Bertel O. Steen
Vestfold

1592 VÅLER I ØSTFOLD

Frodes Karosseri
og Lakk AS
Kometvegen 5
6419 MOLDE
Tlf. 71 21 83 33

Storgata 31
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 20 60

avd. Molde
Gammelseterlia 4
6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 16 07 00

Bjørgs
Trafikkskole

Voss Olje

Innherredsvegen 63 B
7503 STJØRDAL
Tlf. 909 52 222

Rusettervernet i
Sogn og Fjordane
6901 FLORØ
Tlf. 948 34 493

Strandav. 62
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Henning Ullestad
Transport
Sagstuveien 8
3243 KODAL
Tlf. 907 64 907

Lillestrømveien 892
1912 ENEBAKK
Tlf. 64 92 92 10

Bygger’n Lofot
Entreprenør

Vinsrygg VVS AS

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Skarsmyra
6783 STRYN
Tlf. 916 26 586

Slagenveien 67
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 69 00

Mirawa
Restaurant

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Numedal
Betong AS
3629 NORE
Tlf. 992 67 920

Pizzabakeren
Egersund

Fjellheim
Brønnboring AS
Lausgardsvegen 40
2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

avd. Tønsberg

Sjøveien 101
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Krossmoveien 2
4373 EGERSUND
Tlf. 995 11 564

Industriveien 9
1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 28 20

Lørenfaret 1 B
0580 OSLO
Tlf. 23 18 08 80
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Biljournalist i over 50 år

Frank Williksen har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland. Noen biler husker
han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med Motorførerens lesere. Denne gang handler det om Alfa Romeo Alfasud,
som dukket opp første gang i 1971 – og var seiglivet nok som modell til å leve til 1989, riktignok som Alfasud Sprint etter
1983.

Full av sjarm og særpreg
– men dessverre med én stor svakhet
Av Frank Williksen

Alfasud var et vanlig syn på norske veier. Men det varte
ikke veldig lenge…
Med godt over en million biler produsert i løpet av 18 år, var Alfasud en av
Alfa Romeos mest populære modeller.
Av dette antallet utgjorde den opprinnelige utgaven nesten 900.000 biler, og
i tillegg kom drøyt 120.000 Sprint-utgaver produsert mellom 1976 og 1989.
Dessverre var ikke holdbarheten så mye
å skryte av, og Alfasud er et sjeldent syn
på veien i dag.
Modellen var et godt forsøk på å gjøre
det eksklusive og sportslige bilmerket
Alfa Romeo tilgjengelig for større grupper av bilkjøpere, og Alfasud var da
også en rimelig inngangsbillett til flere
velkjente Alfa-styrker, blant annet meget
overbevisende kjøreegenskaper. Giugiaros flotte design hjalp også bilen godt
på vei oppover på salgsstatistikkene.
Produserte flymotorer
På sett og vis var bilen også et eksempel
på italiensk distriktsutbygging, i praksis.
Den ble nemlig produsert på en ny
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fabrikk i Pomigliano d’Arco langt sør i
Italia, der arbeidsledigheten var stor og
behovet for nye jobber var skrikende.
Navnet Alfasud betyr da også Alfa sør.
Fabrikken var eid i fellesskap av Alfa
Romeo (90 prosent) og et statlig investeringsfond (10 prosent), og var bygd
på et område der Alfa Romeo faktisk
hadde produsert flymotorer under andre
verdenskrig.
De første årene kom Alfa Romeo
Alfasud bare som firedørs sedan, og
motoren var en 4-sylindret boxer på 1,2
liter med 63-68 hk. Etter hvert kom en
mer sportslig utgave (TI) med 75 hk,
mer luksuriøse SE og L, og i 1975 kom
også den første stasjonsvognmodellen,
tredørs Giardinetta.
Egen racingserie
Spesialmodellen Sprint ble lansert i
1976, og senere fulgte flere forskjellige utgaver av både Alfasud og Sprint
utover 1980-tallet. Til dette hørte også
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stadig kraftigere motorer, noe som ble
toppet med en 1,7-liters rekkefirer med
118 hk de siste par årene av Sprint-modellens levetid. Bilens gode kjøreegenskaper bidro sterkt til at den også fikk
en egen racingserie bare for Alfasud.
Carabinieri ville titte
Jeg husker godt hvilken oppsikt denne
modellen skapte da den kom, og den
solgte godt også i Norge. Mange falt for
det lekre designet, og karosseriformen
sto også for en helt ny stil, som senere
var gjenkjennelig på mange kombimodeller, stadig flere av dem med praktisk
og brukervennlig stor bakluke.
At Alfasud holdt seg ung og spennende
noen år, fikk jeg dessuten bekreftet av
italiensk politi da jeg var med på lanseringen av en oppdatert versjon av bilen i
Venezia på midten av 1970-tallet.
Da ble vi stoppet ved en veibom av
nysgjerrige Carabinieri (italiensk militærpoliti) som gjerne ville se nærmere på

den nye modellen. Førerkort og sånt var
det ikke så nøye med...

av modell. Fire- eller femtrinns manuell
girkasse og forhjulsdrift var drivlinjen.

Det ble noen runder med Alfasud-tester
også på hjemlige veier, og det må være
lov å si at den var en av de morsomste
bilene jeg «gjorde» Sørlandske hovedvei med. Med lavt tyngdepunkt og en
akselavstand som plasserte hjulene godt
ut mot hvert sitt bilhjørne, var det gitt
at bilen hadde høy underholdningsfaktor på svingete veier. Og svingete var
datidens E18 til de grader!

Sprint levde til 1989

Teknisk avansert
At bilen dessuten var av de mer teknisk
avanserte i klassen, med skivebremser
også på bakhjulene, gjorde slett ikke
saken dårligere.
Alfasud var ingen stor bil. Mellom støtfangerne målte den 3,89 meter da den
kom, og bredden var 1,59 meter. Bilen
var 1,37 meter høy, hadde en akselavstand på gode 2,46 m. Egenvekten varierte mellom 810 og 865 kilo, avhengig

Sedanmodellens spesielle design levnet
ikke plass til et stort bagasjerom. Attpåtil var plassen litt vrient tilgjengelig, med
en noe lav bagasjeromsluke som krevde
litt bøy og tøy for lasting. Til gjengjeld
var den innvendige plassen imponerende god, tatt i betraktning de kompakte
ytre målene.

Alfasud var med oss i mange år, dette
eksemplaret er fra sent 70-tall.

Dessverre fikk Alfasud tidlig et heller
dårlig rykte. Den mekaniske kvaliteten
var – mildt sagt – ujevn, og rust var et
veldig plagsomt problem allerede fra de
tidligste årgangene. Dette ble bedre til
slutt, men da var vi kommet godt inn i
1980-tallet – og for sent til å gjenopprette tilliten til bilens kvalitet.
Alfasud levde videre i Sprint-utgaven til
1989, mens «normal» Alfasud forsvant
og ble etterfulgt av den enklere og
rimeligere Alfa 33 i 1983.

Bilene så litt annerledes ut inni på
1970-tallet, enn de gjør nå. I dag virker
dette særdeles spartansk, men på sin tid
fikk Alfasud-interiøret en god del skryt.
M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 2 0
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Storgata 2, 1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 22 53 - www.ostfoldtrafikkskole.no

Sogn
Rekneskapskontor A/S
6868 GAUPNE - Tlf. 57 68 10 18
www.sorek.no

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

Funnemark AS avd. Hokksund

Sundmoen Næringsområde, 3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80 - www.funnemark.no

Terminalgata 114, 9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00 - www.glassmestereriksen.no

Toyota Romerike AS
2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00
/www.toyotaromerike.no

7260 Sistranda - Tlf. 72 44 63 18

Effektiv
Regnskapsservice AS
Kløvervegen 9, 9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 08 60

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

Søndre Brevik Gård AS
Brevik Kattepensjonat
Brevikveien 228, 1555 SON
Tlf. 920 83 469

Skien Containerservice AS
Lundekroken 18, 3940 PORSGRUNN
Tlf. 35 59 02 56

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

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

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

Bilbransjens
Opplæringskontor AS

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

Midtunheia 22, 5224 NESTTUN
Tlf. 905 39 593

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

6445 MALMEFJORDEN
Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Tlf. 71 26 88 00
Fax. 71 26 88 01

E-post: firma@samuelsenmaskin.no
www.samuelsenmaskin.no

Apex Fysioterapi

Helsesenteret, Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315
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Advokat Kari Fossvoll
Advokat Ola Fossvoll
Advokatfullmektig
Mari E. S. Wormdal
Orkedalsveien 31, 7300
ORKANGER
Tlf. 72 47 99 80

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00
www.asbjorn-ness.no

kari@fossvoll.no
ola@fossvoll.no
mari@fossvoll.no

Sundrevegen 81
3570 ÅL
Tlf. 32 08 21 33
www.hyttavaar.no

Nøsted & AS

Tlf. 03 536

Tlf. 38 27 25 50
www.nosted.com

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

Grønviksveien 8
4515 MANDAL

Tlf. 33 05 44 10
www.hydro.com

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.
Fylkeshuset, 6404
MOLDE

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

autostrada.com
Tlf. 35 58 70 70

1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00

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.

www.vianova.no

For informasjon/påmelding:
Tlf: 57 87 49 90

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

post@innvikfjordhotell.no,
www.innvikfjordhotell.no

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Nulltoleransefor
alkohol
langs
veiene
Nulltoleranse
all rus
langs
våre veier
Sveio
kommune
porsgrunn.kommune.no

rade.kommune.no

sveio.kommune.no

rollag.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

flesberg.kommune.no

lillesand.kommune.no

valer-of.kommune.no

Hustadvika
kommune

Hægebostad
kommune

hustadvika.kommune.no

haegebostad.kommune.no

Vefsn
kommune
vefsn.kommune.no

Vestvågøy
kommune
tydal.kommune.no

vestvagoy.kommune.no

aurland.kommune.no

stange.kommune.no

rost.kommune.no
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BILTEST

Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid:

– Ladbar og komfortabel
familie-SUV!
Citroën C5 Aircross har vært på markedet i ett år med
bensin og dieselmotorer. Nå kommer den endelig også
som ladbar hybrid.

Av Tommy Hermanrud

I de store markedene selges denne
biltypen hovedsakelig som 2WD. Enkel
inn/utstigning med robust bakkeklaring
samt god oversikt, er avgjørende for
svært mange bilister. Det samme kan
sies om lavt støynivå og god komfort.
Med denne modellen viser Citroën at de
vet å treffe blink!
Motoren i bilen er en 1,6-liters bensinmotor med 180 hestekrefter, som får
følge av en 110-hesters elektrisk motor
som sitter mellom motor og girkassen.
Det gir en samlet effekt på 225 hestekrefter.
Girkassen er en 8-trinns automat og
bilen er forhjulsdrevet. Batteriet er av
typen Lithium-ion med en effekt på 13,2
kW, og skal ifølge Citroën gi en elektrisk
rekkevidde på 55 kilometer. Det burde
være nok til at mange kan kjøre helt
elektrisk i hverdagen. Batteriet ligger
foran bakakslingen, mellom bakseter
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og bagasjerom. Med en 7,4 kW-lader
kan batteriet fullades på to timer og 30
minutter.
To typer ladere
Citroën C5 Aircross PHEV er utstyrt med
to typer ladere. Det er 3,7 kW som er
standard, og som lader bilen opp på
rundt fire timer. Som tilleggsutstyr får du
altså en 7,4 kW- lader som nevnt foran.
Den siste typen anbefales ettersom den
skaper mest varme til batteriet med en
OBC (On Board Charger) som er laderen
i bilen. Det følger også med en SHUKOkabel på 6 meter og 8A. Denne lader
bilen på rundt 7,5 timer (nødlader).
C5 Aircross PHEV har en oppgitt rekkevidde på 55 kilometer etter den strengere WLTP målemetoden. Du kan kjøre
bilen opp til 135 km/t før bensinmotoren
slår inn. Dermed kan du kjøre helelektrisk til og fra jobb hele uken, dersom
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avstanden ikke er for lang og du er flink
til å lade batteriet.
Fransk komfort i toppklasse
Komforten har vært god i franske biler
helt siden 1970-tallet, og dette vet alle
som har kjørt en Citroën, Renault eller
Peugeot. Denne nye C5 Aircross er intet
unntak.
Inne i bilen finner vi tykke, gode seter
med 8- veis elektrisk justering på førerstolen. Setene kan også bestilles med 15
millimeter tykkere skum i setet for enda
bedre komfort. Men som sagt, setene er
allerede brede og komfortable.
Bakseteplassen består av tre seter som
er like brede, og som alle kan skyves
individuelt frem ti centimeter. Benplassen i baksetet kan bli litt snau for voksne
dersom passasjerene i forsetene er langbente og skyver setet langt bak.
Bilen har også et romslig oppbeva-

BILTEST

ringsrom i midtkonsollen med kjøling.
Dette er kjekt dersom du har med deg
matpakke eller bare ønsker kald drikke
på turen. Det er også to koppholdere i
midtkonsollen, og ladeplate for mobiltelefon.
Tøff og stilig på samme tid
Bakluka er elektrisk, og kan åpnes ved å
sveipe foten under støtfangeren. Bagasjerommet er i utgangspunktet på 460
til 600 liter, men hybridsystemet stjeler
120 liter av plassen som fossil modellen
har.
Min testbil, toppmodellen Shine, kom
i hvitperlemor og svart tak. Den var
utstyrt med panorama glasstak, seter
med 15 millimeter tykkere skum i putene, samt 8-veis elektrisk justering av
førerstolen.
Fronten på bilen er på en måte delt i
to etasjer med lys i hver etasje. For bil-

førere som ser bilen i bakspeilet, virker
den veldig stor. Bilen har da også en
bakkeklaring på 23 cm.

prosent elektrisk modus). Kjøremodus
velges fra «Drive Mode» bryteren i midtkonsollen.

Jeg har allerede nevnt komforten,
men vil likevel fremheve systemet som
Citroën kaller «progressive hydraulic
cushions». Dette er hydrauliske stoppere både på dempernes kompresjon
og dekompresjon, som til sammen sikrer
myk komfort ved midtstilling. Bilen er
dessuten godt lydisolert, og med bilen
i elektrisk modus, kjører du forholdsvis
lydløst etter veien.

Citroën har også tenkt bra rundt sikkerhet. Citroën C5 Aircross PHEV kommer
med en mengde sikkerhetsutstyr: Kollisjonsvarsler og aktiv nødbrems opp til 30
km/ t. Lane assist, som holder bilen mellom veistripene. Stabilitetskontroll for
tilhenger. Ryggekamera. Skiltgjenkjenning. Adaptive lys. Adaptiv fartsholder.
Og sensorer foran og bak. C5 Aircross
har i den fossile varianten fått 5 stjerner
i NCAP-testen, og det er ingen grunn til
å tro at hybrid-modellen skal være noe
mindre sikker.

Sikkerhet og pris
Bilen starter alltid i Electric modus så
lenge batteriet har en høyere kjernetemperatur enn fem grader. De andre
modusene er Hybrid (som optimaliserer
bruk av batteri og bensinmotor), Sport
(som starter bensinmotoren og optimaliserer motoreffekt, gassrespons og
girskifte) og altså Electric (som er 100

C5 Aircross PHEV kommer i to utstyrsvarianter; Feel koster fra kr 403.900, mens
Shine koster fra kr 433.900.

M OT ORF ØR E R E N | 5 | 2 0 2 0

29

BILTEST

Det har vært knyttet stor spenning til Volkswagens elbil ID.3,
som er ment å ta over stafettpinnen fra salgssuksessen e-Golf.
Bli med på en tur i den rykende ferske modellen med fulladet
batteri.

Ventetiden er endelig over!

Av Tommy Hermanrud

La oss starte med konklusjonen: Jeg kan
ikke skjønne noe annet enn at dette blir
Volkswagens store salgsvinner i tiden
som kommer.

metallic. Disse fargene kan kombineres
med 18-, 19- eller 20-toms felger, som
altså lar deg sette ditt eget preg på
bilen.

Volkswagen ID.3 er en helt ny bil på alle
måter. Selv om den skal erstatte e-Golf,
er den på alle måter ulik – noe jeg tror
er en stor fordel. Mange som har kjørt
Golf i en årrekke, og som vil kikke nærmere på nye ID.3, må bli fortrolig med
et helt nytt og moderne design, både
utvendig og innvendig.

Jeg har kjørt en god del elbiler, og
selvsagt er de alle mer stillegående enn
fossile biler. Denne elbilen er imidlertid
enda mer stillegående, og støynivået i
bilen er imponerende lavt.

Personlig synes jeg bilen med fordel
kunne ha fått en litt kulere front, men
bakenden på bilen er tiltalende. Skarpe
linjer langs sidene, og en lett lutende
bakende på taket som ender i en røff
bakspoiler. Utformingen gjør bilen både
sporty og elegant på samme tid.
Min testbil kom med fargen Mangan
Grey metallic, som er en av fire farger
ID.3 blir levert med i introduksjonen.
De andre fargene er Moonstone Grey,
Makena Turkis metallic og Glacier White
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Veldig stillegående

Med sine 204 hk er den mer enn rask
nok, og bilen virker ganske stor med
sine 4,26 meter. Ikke langt unna Passat
med andre ord. ID.3 fremstår som en
storbil der det er god plass i baksetet,
og med et flatt gulv så blir beinplassen
god for baksetepassasjerene også.
Bagasjerommet er på 385 liter pluss
en liten luke til å legge ladekabler i.
Instrumentpanelet har ingen fysiske
knapper. I stedet sveiper du fingeren
over skjermen eller på symboler som
volumkontroll og temperatur. Mye kan
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også betjenes på multifunksjonsrattet,
eksempelvis stemmestyring.
ID.3 er Volkswagens første bil som
er bygget som en ren elbil. Den er
bakhjulsdrevet, og dermed blir det
spennende å se hva dette har å si på
vinterføre. På tørr asfalt er det i alle fall
kjempefint, og du føler at du blir dyttet fremover når de 204 hestekreftene
akselererer.

Første steg mot selvkjøring

Det at utviklingen går i rasende fart,
kan vi se på all teknologi som bilene blir
utstyrt med. Den første bilen jeg kjøpte,
en 1976-modell Opel Ascona, fremstår i
dag omtrent som T-Ford sammenliknet
med dagens høyteknologi-biler.
Jeg fikk min testbil fulladet på Møller Bil
Hamar, og med nøkkelen i lomma låste
bilen seg selv opp idet jeg nærmet meg.
Og idet jeg satte meg inn, hadde bilen
allerede startet - det var bare å trykke
på bremsepedalen og sette bilen i gir.

BILTEST

Nye Volkswagen ID.3

Girspaken, eller vriknappen, som man
heller bør kalle den, sitter rett bak rattet. Du bare vrir på knappen til ønsket
gir. Så er det bare å gli lydløst ut på
veien.
Med adaptiv cruise-kontroll sørger bilen
for at du kjører i riktig hastighet. Eksempelvis får du en beskjed om du nærmer
deg en 50-sone, og bilen setter selv ned
farten. Det samme gjør den mot rundkjøringer, den demper farten selv.
Inne i bilen er det en midtstilt skjerm
på dashbordet hvor du får mye hjelp
av ulike førerstøttesystemer. Velger du
toppmodellen Max, så får du også et
head-up display med blant annet avstandsbedømmelse til bilen foran. Rød
strek når du ligger for tett opptil hekken
på bilen foran, og grønn når avstanden
er ok.

Du kan snakke med bilen!

En morsom innretning på VW ID.3, og
sikkert en del andre merker også, er at

du ved hjelp av stemmestyring kan gi
bilen enkle kommandoer. Etter at du
har sagt kommandoen «Hello ID», vil en
stemme i høyttaleren spørre hva hun kan
gjøre for deg. Da kan du for eksempel
be bilen skifte radiokanal, eller sette på
mer varme i bilen. Ganske artig.
Bilen har motor bak, en flat batteripakke
midt under, og radiator og varmepumpe
i fronten. Den ligger godt på veien, og
gir en veldig kontant kjøreopplevelse.
Alle ID.3-modellene lades med vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC), og bruker
CSS hurtiglading med inntil 100 kW.
Etter 30 minutter med 100 kW ladekapasitet skal du oppnå en kjørelengde
på 290 kilometer. Varmepumpe med
aktivt batterivarme- og kjølesystem er
standard utstyr på de norske bilene, og
dette er et stort pluss for vinterkjøring.

Sikkerhet og pris

Min testbil i Plus utførelse kom med
en mengde sikkerhetsutstyr, som
LED- Matrix frontlykter med dynamisk

lysassistent, dynamiske LED-baklykter,
ryggekamera, Lane Assist kjørefeltassistent, Front Assist kollisjonsvarslingssystem, parkeringssensorer foran og bak,
trafikkskiltgjenkjenning og We Connect.
Hengerfeste er ikke tilgjengelig på
bilen. Bilen får, nær sagt selvfølgelig,
fem stjerner i EuroNCAPs sikkerhetstestprogram.
Volkswagen ID.3 kommer i tre varianter;
1ST, 1 ST Plus og 1 ST Max. 1ST betyr
First Edition, og det er laget 37.000
biler som Norge har fått en stor del
av. Prisene er fra kr 351.900 for 1ST, kr
404.100 for 1ST Plus og kr 452.200 for
1ST Max (prisene vil nok variere noe
med landsdel).
Det er ingen tvil om at Volkswagen
med sin ID.3 har skapt en bil som veldig
mange kommer til å velge, både gamle
e-Golf eiere og eiere av andre elbilmerker som er nysgjerrige på denne
stillegående nykommeren med god
rekkevidde.
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Apper og facebook-grupper
truer trafikksikkerheten

En rekke steder i landet finnes lokale Facebook-grupper som varsler om
politikontroller. – Slike grupper er potensielt livsfarlige, sier generalsekretær
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.
Av Henrik Pettersen Sunde og Jøran Ledal

Det opprettes stadig flere grupper på
Facebook og andre sosiale medier som
har som hovedhensikt å varsle hverandre
om hvor og når politiet gjennomfører
trafikk-kontroller. Gruppene finnes over
hele landet, for eksempel i Ålesund
der en slik gruppe har mer enn 11.500
følgere. I tillegg finnes det også apper
som advarer om ulike trafikk-kontroller.
Flere av dem har hundretusenvis av
nedlastinger.
– Når ruskjørere eller andre farlige
trafikanter blir varslet på forhånd om
hvor kontrollene er, kan det medføre
at de ikke blir tatt. I neste omgang kan
det føre til at liv går tapt, sier Fjellvang
Kristoffersen. Politiet har i en rekke nyhetsartikler uttrykt frustrasjon over at de
knapt rekker å rigge til kontrollpostene
sine før varslene når frem til de ulike
brukergruppene.
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– Facebook-grupper som varsler om
veikontroller, samt varslingsutstyr og applikasjoner, er en uting som er med på
å undergrave trafikksikkerheten, mener
Kristoffersen, og viser til at risikoen for å
bli tatt i kontroll er et av de mest effektive virkemidlene i arbeidet med å luke
ut farlig adferd i trafikken.
Det er i dag ingen lovhjemler som forbyr
varsling av trafikkontroller. Det er heller
ikke forbudt å drive forretninger på
kontrollvarsling.
Firmaet SafeDrive AS selger GPSlignende apparater som varsler om
politikontroller og fotobokser. Daglig
leder i SafeDrive AS, Magnus Wester, er
også administrator i en rekke Facebookgrupper som varsler om kontroller. I et
intervju med Broom.no har han tidligere
uttalt at tjenestene deres fører til at brukerne kjører roligere. Dette argumentet
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har ikke Fjellvang Kristoffersen særlig
tiltro til:
– Det kan hende at folk demper farten
akkurat i det området hvor kontrollen
gjennomføres, men jeg mistenker at
mange gir mer gass når de føler seg
«trygge» igjen. Hvorfor skulle de ellers
ha behov for en app eller tjeneste som
informerer dem om kontrollene?
Hun understreker at det aller største
problemet er risikoen for at folk som
kjører ruspåvirket, ikke vil bli fanget opp
av kontrollene.
– Når ruskjørerne får en advarsel som
gjør at de kan unngå kontroller, så fortsetter de å være til stor fare for andre i
trafikken. Jeg tror de som er med i disse
gruppene glemmer at det i neste omgang kan ramme noen de selv er glad i.

MA-MEDLEMSKAP

Støtt oss ved
å kjøpe MAs
aktivitetshefte

Har du bilredning hos MA – Rusfri Trafikk?
Du trenger tilleggsdekning dersom:
• Bilen kun er ANSVARSFORSIKRET

• Du ønsker å benytte deg av MA Veihjelp for MOTORSYKKEL, MOPED OG
FIRE-HJULING
• Du får driftsstans over 24 timer og ønsker GRATIS LEIEBIL (begrenset oppad
til kr 2.000,-)

I disse tilfellene må du betale en tilleggsdekning på kr 340,- 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.

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 og
lodd i MAs landslotteri!
MA-kalenderen for 2021 er nå til salgs
for kr 448,- fritt tilsendt.

drag til MAs prosjektarbeid for en rusfri
trafikk og trafikksikkerhet generelt.

Hovedgevinsten i MAs landslotteri er
100.000 kroner. I tillegg er det mange
andre flotte gevinster, deriblant flere
pengepremier.

Bestillingen kan gjøres til MA – Rusfri
Trafikk på telefon 22 47 42 00 eller
epost til ma@marusfritrafikk.no.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bi-

Pris pr. lodd i MAs landslotteri er kr 40,-.

Julegavetips

Gi et medlemskap i gave. Dette kan du
bestille på våre nettsider. Husk å oppgi
navn og adresse på betaler av gaven.
https://blimedlem.marusfritrafikk.no/
blimedlem/
Du kan også bestille et medlemskap i
gave ved å kontakte oss enten på mail:
ma@marusfritrafikk.no
eller på telefon 22 47 42 00.

Takk for støtten!
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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 i samme
kanal som du mottok
fakturaen. Ta kontakt
med oss om du har
spørsmål knyttet til ditt
medlemskap.

Dine medlemsfordeler i MA – Rusfri Trafikk
Viking Redningstjeneste

MA Veihjelp. Ring 800 30 008

AutoMester – Verkstedstjenester

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

Kino – Norgesbilletten

Pris pr. billett, kr. 85,-

Thon Hotels

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

Skandia Energi

Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester

Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

Teststasjoner

Se oversikt på våre hjemmesider

Internasjonalt førerkort

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

MA Campingklubb

Les mer på vår hjemmeside

Briller – Synsprøve

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

Avis – Bilutleie

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

Wright Trafikkskole

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

Klagenemda for bilsaker

Les på www.marusfritrafikk.no

*Les mer om dine medlemsfordeler på www.marusfritrafikk.no/medlem/medlemsfordeler-i-ma-og-ma-ungdom
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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:
920,- Premium med redning

Gate/vei:

630,- Premium uten redning

Postnr.:			Poststed:

E-post:

420,- Honnør uten redning
300,- Familiemedlem (ektefelle/samboer)

Fødselsdato:		
Telefon: 		

720,- Honnør med redning

260,- 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

Frode Eikrem

Sunniva Jåtog-Hansen

san

rg O

Be
Kine

Stig Eid Sandstad

Henrik Pettersen Sunde

Digitalt landsmøte for Ung i Trafikken
Landsmøtet til Ung i Trafikken skulle opprinnelig avholdes i
Kristiansand, men på grunn av koronaen ble organisasjonens
landsmøte for første gang gjennomført digitalt.
Av Henrik Pettersen Sunde

Tirsdag 3. november var delegater, daglig leder, styret og
flere andre samlet over Teams for å gjennomføre landsmøtet
til Ung i Trafikken. Daglig leder Stig Eid Sandstad var fornøyd
med den digitale gjennomføringen.
– Klart det var litt annerledes. Dette er noe vi aldri har
vært borti før, men grunnet korona-situasjonen, var det
uunngåelig. Jeg innrømmer at jeg var spent på hvordan det
skulle gå, men det gikk heldigvis knirkefritt, sier en fornøyd
Sandstad.
Blant sakene som ble diskutert var blant annet at Ung i
Trafikken går bort i fra tre ulike medlemskap. Forslaget ble
enstemmig vedtatt, og organisasjonen vil nå konsentrere seg
om ett.
– Vi håper det vil være enklere for kommende medlemmer
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med ett medlemskap. Da slipper man å lure på «hvilket
medlemskap passer egentlig for meg?». Medlemskapet
koster 250,-, og her får du blant annet redusert pris på
kinobilletter og du er med i trekning av et gratis førerkort for
å nevne noe, kommenterer Sandstad.
Videre sier Sandstad at alle som kjører nasjonale løp innen
motorsport får refundert startlisens på inntil 1000 kroner.
Ann-Cathrin Becken trer av
Ann-Cathrin Becken har vært styreleder i Ung i Trafikken
siden 2012, men velger nå å takke for seg. Becken ser tilbake
på en fin tid som leder av styret.
– Det har vært veldig moro å være styreleder av Ung i
Trafikken. Og arbeidsomt. Da jeg ble valgt til leder av MA-

Liv Marie er blitt mamma - igjen

Ungdom, som det het den gangen, var vi
helt nede som organisasjon. Det var liten
aktivitet og liten struktur på arbeidet.
– Stig ble daglig leder og oppbyggingen av
MA-Ungdom, som etter hvert ble til Ung i
Trafikken, ble virkelig bra. Stigs kreativitet
og min organisasjons- og lederbakgrunn.
har vært en god kombinasjon, sier Becken.
Hun trekker frem DeathTrip,
Vandreutstillingen, Jubileumsutstillingen,
E-læringen om rus i trafikken og Edru sjåfør
som viktige prosjekter for Ung i Trafikken.
Ny styreleder
Becken blir erstattet av Kine Berg Osan.
Hun er utdannet trafikklærer i Lillestrøm
og til daglig er hun rådgiver i Trygg
Trafikk. Osan gleder seg til å ta fatt på
utfordringen, og håper å hjelpe ungdom til
å ta gode valg i trafikken.
– Jeg synes det er viktig å informere
ungdom om ruskjøring og råkjøring, for
å påvirke ungdom til å ta gode valg i
trafikken. Målet er å nå Nullvisjonen med
null drepte og hardt skadde i veitrafikken.
Ung i Trafikken har gode tiltak rettet mot
ungdommer og er en bidragsyter til å nå
Nullvisjonen, sier en motivert Osan.
Daglig leder Sandstad takker Becken
for innsatsen, og ønsker Osan hjertelig
velkommen.
– Jeg vil takke Ann-Cathrin for den
fantastiske innsatsen hun har lagt ned
gjennom årene for Ung i Trafikken. Dette
arbeidet er virkelig beundringsverdig.
Videre gleder jeg meg til å bli kjent med
Kine, og jeg har klokkertro på at hun vil
tilføre Ung i Trafikken mye bra i årene som
kommer, sier han avslutningsvis.

Vår fantastiske prosjektleder Liv Marie Bendheim har igjen fått
barn. Det ble også denne gangen en gutt.
På vegne av Ung i Trafikken og MA – Rusfri Trafikk vil vi
gratulere henne og familien med barnet.

Hils på Kari, vår nye medarbeider!
Hun er ansatt i et engasjement, mens
vår prosjektleder er ute i svangerskapspermisjon.
Kari Houth Fjellseth er 28 år, og oppvokst på bygda utenfor Gjøvik.
Hun har studert kulturprosjektledelse i
både Oslo og Chicago, og har erfaring
fra en rekke store og små festivaler.
– Jeg har jobbet en del med frivillighåndtering på festival, men jeg har
også erfaring fra ungdomsarbeid og
andre prosjekter.
– I 2016 var jeg med det norske bandet Lemaitre på nordamerika-turné,
og i 2018 ble jeg festivalsjef for Fredvikafestivalen som er en relativt fersk
musikkfestival i Mjøstraktene hjemme
på Gjøvik, forteller Kari og legger til:

Kari Houth Fjellseth er ny prosjektleder i UiT. Foto: Stig Eid Sandstad.

– De siste årene har jeg bodd mye i
koffert, litt her og litt der, så nå gleder
jeg meg til å ha base i Oslo, men
spennende å få et innblikk i hva
likevel få lov til å reise rundt og møte slags tanker de gjør seg om rus
ungdommen der de er. Det skal bli
og trafikk.
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Lot folk prøve "fyllekjøring"
på elsparkesykkel
Sommeren har vært preget
av flere hundre skader
på elsparkesykkel, og
majoriteten av skadene har
skyldtes ruskjøring. Faktisk
har 41 prosent av skadene
vært knyttet til rus. Ung i
Trafikken og elsparkesykkelutleieaktøren Voi så på det
med stor bekymring.
I lys av alle skadene fikk Ung i Trafikken
en henvendelse fra Voi – de ønsket et
samarbeid for å redusere antall rusrelaterte elsparkesykkelulykker.
Fredag 11. september og torsdag 18.
september gjennomførte de trafikksikkerhetsarrangement i Oslo og Trondheim med fokus på promillekjøring på
elsparkesykkel.
Hensikten med arrangementene var å
belyse viktigheten av edruelig ferdsel og
fornuftig bruk av elsparkesykler. I den
anledning ble studenter, politikere, pressen og folk flest invitert til å «fyllekjøre»
på elsparkesykler under kontrollerte
former med promillebriller.
Kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde, så på arrangementene som svært vellykket.
– Vi er fornøyde med gjennomføringen
av eventet. I løpet av begge dagene var
det nok opp imot 1000 personer som
fikk teste promillekjøring på elsparkesykkel. Folk fikk en følelse av hvor farlig det
faktisk kan være, sier rådgiveren.
– Hvordan var responsen til publikum?
– De var positive, og kom med hyggelige tilbakemeldinger. De lovet at
fyllekjøringen skal det bli slutt på. Vi får
håpe dette har bidratt til god forebygging, sier Pettersen Sunde.
Voi-sjef Christina Moe Gjerde var også
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Fra venstre: Henrik Pettersen Sunde, Stig Eid Sandstad, Fredrika Jarnvall, Christina
Moe Gjerde og Vilde Marie Narvestad.
opptatt av forebygging.
– Å kjøre i ruspåvirket tilstand er ikke
lov, men det vil alltid være brukerens
ansvar, derfor tror vi på forebyggende
tiltak, sier Christina Moe Gjerde, og
legger til:
– Forebyggende arbeid tar tid, det var
derfor gledelig at så mange møtte opp
– det viser at vi treffer en nerve blant
folket.
God mediedekning
Elsparkesyklene er elsket og hatet, det
var derfor stor medieinteresse rundt arrangementet.
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NRK, Aftenposten, Nettavisen, VG og
Adresseavisen var alle innom for å lage
reportasjer. Ung i Trafikkens mediemann, Sunde syntes mediene gjorde en
god jobb i dekningen av saken.
– Jeg er imponert over iveren media
hadde til å dekke dette. De hev seg
rundt og laget gode reportasjer. NRK
prioriterte faktisk saken på Dagsrevyen
klokken 21. Det er vi fornøyd med - på
den måten når vi ut til enda flere folk,
sier Sunde til slutt.

Cash is king!

100.000

hurra for pengegave til UiT!

Ung i Trafikken jobber som kjent med forebygging av farlige trafikksituasjoner,
og særlig ruskjøring. Dette viktige arbeidet fikk en solid håndsrekning fra MA –
Rusfri Trafikk, avdeling Ytre Østfold.
Av Henrik Pettersen Sunde

Einar Lande og Svenn Iversen fra lokallaget til MA - Ytre Østfold har ved flere anledninger i høst delt ut penger til formål
de mener er viktig for en bærekraftig og trygg utvikling. Blant
annet har de delt ut penger til lokale speiderforeninger. Ung i
Trafikken fikk også en ganske stor del av kaken.

– Som vi har vært inne på, er arbeidet til Ung i Trafikken
avgjørende for at ungdommen blir trygge trafikanter, men det
koster penger å drive med kampanjer og andre forebyggingstiltak. Så vi håper at de som har mulighet, vil donere penger
til en viktig sak, sier Lande og Iversen til slutt.

– Vi ønsker å gi 100 000 til Ung i Trafikken for deres avgjørende arbeid for trafikksikkerheten. De har et tydelig og forebyggende budskap om at rus og trafikk ikke henger sammen.
Ungdommen er fremtiden, og det er de vi må satse på, sier
karene fra Østfold.

Tidlig jul for Ung i Trafikken

– Hva er målet med gaven?
– Vårt ønske er at ungdommen blir prioritert. Som nevnt er
det de som er fremtiden og skal legge grunnlaget videre. Det
er derfor essensielt med midler til et slikt formål, kommenterte de.
De oppfordrer også andre til å donere penger til trafikksikkerhetsarbeidet til Ung i Trafikken.

Daglig leder i Ung i Trafikken, Stig Eid Sandstad, var henrykt
over bidraget fra lokalavdelingen til Ytre Østfold.
-Vi kan trygt si at julen kom tidlig for Ung i Trafikken i år.
100.000 kroner er helt utrolig, og jeg er svært takknemlig og
ydmyk for bidraget.
- Hva går pengene til?
- Pengene skal utelukkende investeres i fremtidige trafikksikkerhetstiltak. Helt konkret hva pengene går til, har vi ikke
planlagt enda, men her skal det jobbes forebyggende. Det
kan jeg love, sier Sandstad.
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TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅ

GEOGRAFI

TRAFIKKSIKKERHET

SPORT

1. Hva heter Norges tredje høyeste
fjell?

1. Hva ble resultatet i kampen Norge –
Romania høsten 2020?

2. Hvilket fylke befinner du deg i
dersom du står på toppen av Dalsnibba?

2. Hvem vant 50 km langrenn i ski-VM i
Seefeld 2019?

1. Regnes el-sparkesykkel og el-sykkel
som vanlige sykler?
2. Skal del 2 av et vognkort oppbevares i bilen?

3. Hva heter hovedstaden i Usbekistan? 3. Hvilket land vant Norges gruppe i
4. Hvilket land er verdens nest største Nations League høsten 2020?
i areal?
4. Hvilket land vant håndball-EM for
menn i 2019?
5. I hvilken verdensdel ligger Surinam?
5. Hvilken sport bedriver Viktor

3. Har man lov å kjøre med tilhenger
når man har førerkort klasse B?

Hovland?

5. Hvor mange meter må det minst
være fra en parkert bil frem til et veikryss?

LETT JULEBLANDING

DYRERIKET

MIKS FOR ALLE

ber?

nasjonalfugl?

5. Hvilken dyrefamilie er moskusokser
mest beslektet med?

Svar Sport

Svar Lett juleblanding

1. Store Skagastølstind 2. Møre og
Romsdal 3. Tasjkent 4. Canada 5. SørAmerika

Svar Geografi
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1. 4-0 2. Hans Christer Holund 3. Østerrike 4. Spania 5. Golf

1. Sankta Lucia 2. «Do They Know It's
Christmas?» 3. Sammen for livet 4. 21.
desember 5. På helligtrekongersdag 6.
januar
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tidligere svenska flaggans dag?

5. Hva er et longboard?

Svar Trafikksikkerhet

alligatorer fra?

Svar Dyreriket

ske land?

4. Fra hvilke to land stammer

1. Ja 2. Nei 3. Ja, hvis hengerens tillatte
totalvekt ikke er over 750 kg 4. Den som
har sperringen på sin side, om det ikke
er regulert med skilt 5. 5 m

4. Hvilken dag er det vintersolverv?
5. Når foregår julegaveutdeling i katol-

prærieulv?

1. Kivi 2. Hest 3. Nord-Amerika 4. USA
og Kina 5. Sau og geit

3. Hva het sangen som Forente artister
gav ut i 1985 for å samle inn penger til
sultrammede i Afrika?

2. Hva slags dyr er en ardenner?
3. På hvilket kontinent finnes det

Svar Miks for alle

2. Hva het sangen som Band Aid utga
som julesingle i desember 1984?

1. Hvor ligger Loch Ness?
2. Hva kaltes ridderne til Kong Arthur?
3. Hva står romertallet M for?
4. Når er Sveriges nasjonaldag, eller

1. I Skottland 2. Riddere av det runde
bord 3. Tusen 4. 6. juni 5. Et ekstra langt
og stort skateboard (rullebrett)

1. Hvilken martyr feires den 13. desem- 1. Hva heter New Zealands

4. Når deler av en vei er sperret, hvem
har da vikeplikt?

ÅR STORE JULE-QUIZ!
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UNDERHOLDNING

1. Hvem var Televimsen?
2. Hvilken norsk mannlig artist ble

hardt skadd i en frontkollisjon i 2018?

3. Når døde Elvis Presley?
4. Hvem hadde rollen som Jan

Motorførerens

Baalsrud i den norske filmklassikeren 'Ni
Liv' fra 1957?

JULENØTTER

5. Hvem spiller Prinsesse Diana i «The
Crown»?

NORSK POLITIKK

HISTORIE

BILER

under 2. verdenskrig?

konkurrere med Chevrolet Corvette i
1955?

1. Hva heter Arbeiderpartiets

1. Hvem var statsminister i Norge

2. Hva het Senterpartiet frem til
navnebyttet i 1959?

2. Når oppdaget Christofer Columbus
Amerika?

nestleder?

3. Hva heter Rødts partileder?
4. Hvilke to kommuner har

parlamentarisme i stedet for
formannskapsmodell?

5. Hvilken partileder ble kjent for
replikken: «Ta ikke den ironiske tonen»?

3. Når kantret Alexander Kiellandplattformen?

4. Hvilket instrument trakterte Miles

Davis?

5. Når ble Mossekonvensjonen
underskrevet?

1. Hvilken bil var Fords forsøk på å

2. Hvilken modell etterfulgte Toyota
Corolla på det norske markedet?

3. Hvem var først ute med turbo-motorer i personbiler av Volvo og Saab?

4. Hvilken fabrikk produserer modellen
Mokka?

5. Fra hvilket land kommer bilfabrikken
Hyundai?

1. Hadja Tajik 2. Bondepartiet 3. Bjørnar
Moxnes 4. Oslo og Bergen 5. Jan P.
Syse (H)

Svar Norsk politikk
1. Ford Thunderbird 2. Auris 3. Saab 4.
Opel 5. Sør-Korea

Svar Biler
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1. Johan Nygaardsvold 2. 1492 3. 1980
4. Trompet 5. 14. august 1814

Svar Historie

1. Dukkefigur brukt i NRK TV på
60-tallet 2. Sigvart Dagsland 3. 1977 4.
Jack Fjeldstad 5. Emma Corrin

Svar Underholdning

MA-kryssord 5-2020
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Kryssord 3
2020

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 3–2020:
Vi trekker ut tre vinnere med riktige løsninger, som hver får tilsendt
tre lodd i MAs landslotteri.

Oskar Feed Ølensvåg * Leif M. Skagemo Kolvereid

* Jan Veiby Horten
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri Trafikk, Ung i Trafikken og
Motorførerens redaktør ønsker medlemmer
og lesere en riktig god jul!

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

