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Jæren
Antirust AS

Powertech
Service as

Nesevegen 293
4352 KLEPPE
Tlf. 913 15 197

Ringeriksveien 20
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 908 89 070

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Jans Bilberging

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

Smedstadgrenda

Grandev. 21
6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Stil Frisør og
Velvære AS

2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

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

Lørenfaret 1 B
0580 OSLO
Tlf. 23 18 08 80

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Ramse
Malerservice AS
Vatnestrømveien 3
4730 VATNESTRØM
Tlf. 902 70 738

Minde

Kanalveien 3
5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00

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

Sørlandets
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Østsideveien 545
3275 SVARSTAD
Tlf. 33 15 59 59

Sagaveien 66C
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Rusettervernet i
Sogn og Fjordane

MAFO AS

Øverbygdsvegen 926
2656 FOLLEBU
Tlf. 404 02 119

BilSpesialisten AS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

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

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 17 00

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Storgata 36
2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

Einavegen 1942
2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

Kirkegata 9 A
3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Bogøy Dagligvare
8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Sandhorngata 43
8008 BODØ
Tlf. 75 56 51 20

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

Sjøveien 101
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Hegna.rep

Nensethveien 733
3960 STATHELLE
Tlf. 992 30 017

Indre Årsnes
Hæstadveien 5
4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Borkedalsveien 31
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02
Mobil 992 30 000

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

K. Halstensen
AS
5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00
Mobil 901 35 322

Ørland Bil
AS - Toyota

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

Sommersetlia 1
9143 SKIBOTN
Tlf. 77 71 51 20

Vige Havnevei 6
4633 KRISTIANSAND S
Tlf. 417 00 190

Stakkevollvegen 110
9010 TROMSØ
Tlf. 77 66 25 00

MTF Bil as

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Øvre Damsted 2
3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Melhusvegen 432
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Møre og Romsdal
avd. Molde
Gammelseterlia 4,
6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

AS Elektro

Skeivegen 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00

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

Norheimsund
Servicesenter AS

6718 DEKNEPOLLEN
Tlf. 57 85 50 80

Ken Hygiene
Systems AS

Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 907 84 005

Vardegaten 17
4876 GRIMSTAD

HH Bilskade AS Apex Fysioterapi

Verkseier Furulunds vei 21
0668 OSLO
Tlf. 22 79 33 00

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Låssenteret AS
Kristiansand

Voss Auto og
Servicesenter AS

Storfjord Auto

Ekra Gartneri og Hagesenter AS
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Sundsmoen 11
3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

6901 FLORØ
Tlf. 948 34 493

Gjellebekkstubben 29
3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 98 02

Knut Haugsjå AS

Prestgardsvegen 1
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Sole AS

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Eikeland
Trafikkskole AS
Selbuvegen 695
7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Husby Bilverksted

Active Services AS

Grøtjorden
Julius, Tur og Taxi Optiker Wøllo AS
Borgegrendvegen 272
3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

Gavelstad
Gjestegård AS

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

Gamle Helgeroa
Marina AS
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Nordgata 12, Brygga
3295 HELGEROA
Tlf. 33 18 84 14

Nedre Hagaveg 15 A
2150 ÅRNES
Tlf. 417 30 423

Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

El Tavle
Grenland AS

Nedre Solveien 13
3914 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 02 20

Norvest
trafikkskole AS
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Stasjonsveien 46
4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00
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Nr. 1 - 202

2

ESP er sy
st
redder li emet som
v
vinterve på norske
ier
SIDE 14

Åpner fo

r å la to

SIDE 8

llere rust

Biltyven
e
- slik sikr blir færre
er du deg

este

SIDE 10

Promille
SIDE 4

grense fo

r elsparke

sykler

Innhold nr 1-2022
3 MA-hjørnet
4 Elsparkesykler uten promille
6 Strømsjokk for elbil-eiere
8 Tollerne kan få rusteste
10 Slik stanser du biltyvene
12 Er dieselbiler salgbare?
14 Slik virker ESP-sytemet
16 Søk om prosjektmidler
17 Fremdeles mye ruskjøring
18 Møt Erling Sande
20 Vil trygge bussjåførene
22 Ikke dropp vintervasken
25 Direktørbilen er 50 år
28 Test: BMW i4
30 Landsmøtet 2022
34 MA-medlem
38 Ung i Trafikken
42 Kryssord

UTGIVER
MA – Rusfri Trafikk
v/ generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
REDAKTØR
Jøran Ledal
Kontakt: +47 932 45 009 // ledal@me.com
ANNONSER
Faktureringsservice Sør AS:
+47 32 24 44 33 // faktserv@faktserv.no
ADRESSER OG EPOST
Besøksadresse: Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Postadresse: Pb 752, Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: +47 22 47 42 00
E-post: ma@marusfritrafikk.no
Hjemmeside: www.marusfritrafikk.no

I riktig retning

Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen

2022 har startet godt. Pandemien er ikke over ennå,
men utsiktene synes lyse for at den går mot slutten. La
oss håpe at det går i oppfyllelse!

generalsekretær

Etter årsskiftet fikk vi tall fra Statens vegvesen som også gir grunn til optimisme.
For drepte i trafikken i 2021 oppnådde vi det laveste antallet siden krigens dager,
87 mennesker mistet livet. Det er selvfølgelig 87 for mange, men utviklingen gir
berettiget tro på at vi skal kunne nærme oss null, kanskje tidligere enn vi trodde
var mulig. Tallene for januar måned er også lovende; to personer mistet livet, mot
seks samme måned i fjor.
Likevel gjenstår det mye arbeid for å nå Nullvisjonen. Vi ser at andelen alvorlige
ulykker forårsaket av ruskjøring holder seg ganske stabil og har til og med økt i det
siste. Her må det gjøres en omforent innsats.
Og det skjer positive ting i så måte. I løpet av januar har Samferdselsdepartementet sendt ut på høring et forslag om at Tollvesenet skal få lovfestet mulighet til å
teste sjåfører for rus, og det skal innføres promillegrense på 0,2 for elsparkesyklister. Begge disse tiltakene har vi i MA – Rusfri Trafikk arbeidet for, og du kan lese
mer om dette i denne utgaven.
I bladet kan du også se hvordan det tok seg ut da to av våre lokalavdelinger, henholdsvis i Vestfold og Nordre Sunnmøre, gjennomførte en fakkeltogmarkering mot
ruskjøring. Det nytter å vise handling, og det er fullstendig uakseptabelt at uskyldige trafikanter skal måtte risikere å bli rammet av en fyllekjører.
I år er det landsmøteår. Dagene 10. og 11. juni skal vi samles i Sandefjord og enes
om hvordan MA – Rusfri Trafikk skal drives de neste to årene. Det forrige landsmøtet, i 2020, ble avviklet digitalt, og det betyr at det blir fire år siden vi har møttes
fysisk. Vi gleder oss til gode faglige samtaler, og ikke minst til hygge og sosialt
samvær! På sidene 30 - 32 finner du mer informasjon og påmeldingsskjema.
Dagen er blitt merkbart lenger og lysere siden nyttår, og vi går en fin tid i møte.
Husk likevel å bruke refleks når du er ute om kvelden og sjekk at billysene fungerer
som de skal.
God lesing og ha en fin februar!
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MA-jubel over nye regler til våren:

Nå blir det promillegren
Av Nils Erik Gyland og Jøran Ledal

Etter at elsparkesyklene meldte sin
ankomst i Norge, har de vært til både
glede og fortvilelse for mange. De er
blitt hyllet for sin fleksibilitet og lave
pris, samtidig som de også har ført til
ulykker for både brukere og gående. Et
mye omtalt problem har vært mangel
på regulering og lover mot ruspåvirket
kjøring.
– De siste tre årene har vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig
økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det
ikke fortsette. Vi må ivareta sikkerheten,
tryggheten og fremkommeligheten til
både brukere av slike kjøretøy og deres
medtrafikanter. Derfor strammer vi inn
reglene for bruk av elsparkesykler, utta-
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ler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård,
som nylig slapp nyheten om at regjeringen strammer inn reglene. Regjeringen
har listet opp fire punkter som nå er
vedtatt.
• Den alminnelige promillegrensen på
0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
• Små elektriske kjøretøy omklassifiseres
fra «sykkel» til «motorvogn».
• Aldersgrense på minst 12 år.
• Påbud om bruk av hjelm for barn
under 15 år.
Omklassifisering og innføring av promillegrense på 0,2 vil tre i kraft til våren.
Men regjeringen stopper ikke her. Også

en rekke andre forslag sendes nå på
høring med et mål om at nye regler skal
kunne tre i kraft til våren:
• Forslag om forbud mot bruk på fortau,
men ikke på gang- og sykkelveier, og en
mulig høyere aldersgrense som en følge
av dette.
• Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
• Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende
de vi har for moped. For øvrig legges
gjeldende regler for sanksjonering av
ruspåvirket kjøring til grunn.
Etterlyste klarere regelverk
I perioden april 2019 til og med mars

GLAD: Rådgiver Anne Beate Budalen i
MA - Rusfri Trafikk.

STRAMMER INN: Samferdselsminister
Jon-Ivar Nygård.

NYE REGLER: Norske politikere har
lenge klødd seg i hodet over utfordringene knyttet til elsparkesykler.

Promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud. Regjeringen strammer nå
inn reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy –
til stor jubel fra MA – Rusfri Trafikk.

nse for elsparkesykkel
2020 behandlet Oslo legevakt 815
pasienter med elsparkesykkel-relaterte
skader. 66 av disse ble kategorisert som
alvorlige. I den påfølgende sommeren,
juni 2020, var mellom 45 og 50 prosent
av skadede på elsparkesykler påvirket
av alkohol. For noen har dette ført til
livslange plager. MA – Rusfri Trafikk etterspurte derfor et tydeligere regelverk
rundt det nye fremkomstmidlet.
– Vi er veldig glade for det nye regelverket som nå trer i kraft. Siden 2020 har
tre personer omkommet på elsparkesykkel. Det er en vond påminnelse om at
også små elektriske kjøretøy kan ta liv.
De nye reglene fra Samferdselsdepartementet er derfor hjertelig velkomne og
viser at vi har politikere som tar dette på

alvor, sier rådgiver trafikksikkerhet i MA
– Rusfri Trafikk, Anne Beate Budalen.
Aldersgrense og hjelm
I lovverket er det også vedtatt en aldersgrense på minst 12 år, samt hjelmpåbud
for alle under 15 år. Dette er begrunnet
med at barn ikke har like god trafikkforståelse som voksne. Samtidig har Oslo
legevakt trukket frem hodeskader som
den vanligste skaden med elsparkesykkel (33,6 prosent). Kun 2,3 prosent av de
skadde oppga å ha brukt hjelm.
- Vi er fornøyde med at det innføres
hjelmpåbud for barn mellom 12 og 15
år. Det vil bidra til å endre holdninger
hos fremtidige voksne, men vi skulle
gjerne sett at det gjelder alle alders-

trinn. Vi vet at hjelm er et svært godt
tiltak og kan redusere antall hodeskader
med opptil 20 prosent, fortsetter hun.
Dersom man kjører elsparkesykkel og er
under 12 år, vil det likevel ikke medføre
sanksjoner ettersom brukeren er under
kriminell lavalder. Budalen påpeker
likevel at lovverket vil gjøre det lettere
for foreldre å sette tydelige grenser for
sine barn.
- Nå får småbarnsforeldre en lov å vise
til. Da blir det lettere å stå imot argumenter som «alle vennene mine har
elsparkesykkel».
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Sjokkerende høye strømpriser:

De rekordhøye strømprisene har gjort mange bilister usikre på om det
vil være økonomisk smart å velge elbil sammenlignet med bensin eller
diesel. – Elbil er fremdeles rimeligere, mener Elbilforeningen.

– Elbilistene bør ikke la se
Av Silje Bjørndal

– De som nå vurderer sin første elbil,
bør ikke la seg skremme av vinterens
strømpriser.
Det mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, selv om
mange får sjokkerende høye strøm
regninger om dagen. Ifølge utregninger
fra Elbilforeningen er det nemlig fremdeles rimeligere med elbil enn bensineller dieselbil. Ikke bare med tanke på
innkjøp, service og vedlikehold, men
også når det gjelder hvor mye det
koster å lade batteriet i forhold til en
drivstofftank per kilometer.
Sjekk strømavtalen
– Men det bør installeres en hjemmeladeboks, og ikke minst bør ladingen
styres slik at den skjer når strømprisen
er på det laveste. Da må man samtidig
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sjekke at man har strømavtaler som gjør
dette mulig, understreker Bu.
Elbilforeningen har sett nærmere
på hva det kostet å lade en elbil
versus å fylle en dieselbil gjennom
fjoråret. Regnestykket baserer seg på
strømpriser fra den nordiske kraftbørsen
Nordpool og dieselpriser fra Statistisk
sentralbyrå. Det er brukt strømpriser
fra Sør-Norge som har hatt de mest
ekstreme prisutslagene, og prisene
er inkludert avgifter og nettleie.
Utgangspunktet er en kjørelengde på
1100 kilometer per måned, der elbilen
bruker to kWt per mil og en dieselbil
bruker 0,6 liter per mil. Fra januar til
november økte dieselprisen med 15
prosent, mens strømprisen økte med
131 prosent i løpet av hele året.
Utregningen viser at på starten av året

kostet det rundt en fjerdedel å kjøre like
langt med en elbil som med en dieselbil. I desember, da strømprisen var på
det høyeste, kostet det i snitt fremdeles
bare halvparten å kjøre elbil sammenlignet med dieselbil. Med unntak av to
dager den nest siste uken i desember,
da strømprisen passerte fem kroner per
kWt i snitt, var det langt rimeligere å
lade elbil enn å tanke dieselbil i 2021.
– Lad hjemme
– Over tid er elbilene uten tvil rimeligere
i drift. At prisen på strøm er høyere enn
dieselprisene noen enkeltdager, betyr
ikke at det blir dyrere å kjøre elbil så
lenge man lader fornuftig, forklarer generalsekretæren i Elbilforeningen.
Hun mener at el-bilister og de som nå
vurderer å kjøpe elbil, ikke trenger å

LAD ELBILEN HJEMME: Det er oppfordringen fra Christina Bu, generalsekretær i
Norsk Elbilforening. (FOTO: Norsk Elbilforening)

HØYE PRISER PÅ STRØM OG DRIVSTOFF: Mikkel Friis, Kommunikasjonssjef
for statistikk i Opplysningsrådet for veitrafikken, sier det fortsatt er gunstigere
med elbil. (FOTO: OFV)

eg skremme av prisene
frykte de høye strømprisene. En tommelfingerregel er at så lenge strømprisen ligger under fem kroner per kilowattime (inkludert nettleie og moms), er en
elbil stort sett billigere å kjøre enn en
dieselbil.

Mikkel Friis, kommunikasjonssjef for
statistikk i Opplysningsrådet for veitrafikken, er enig med generalsekretæren
i Elbilforeningen, og sier det fortsatt er
gunstigere å kjøre elbil med tanke på
dagens bensin- og dieselpriser.

– I tillegg er det viktig å huske på at
hurtiglading generelt er ganske mye
dyrere, fordi man her betaler for mye
strøm på kort tid. Derfor anbefaler vi i
Elbilforeningen å lade bilen hjemme så
ofte man kan, fortrinnsvis om natten når
strømmen er billigere.

Folk vil fortsatt kjøpe elbil

– Som el-bilist bestemmer du i mye
større grad selv hvor høy kilometerkostnaden blir. Rett og slett ved å følge
med på prisene, skaffe bra strømavtaler,
lade på riktig tid av døgnet og unngå
hurtig- og lynladere i størst mulig grad,
oppsummerer Bu.

– I alle fall om man kan lade hjemme,
på jobb eller ved rimelige offentlige
ladestasjoner. Og med den styringspolitikken som nå ligger til grunn, er det lite
som tyder på at prisene på bensin og
diesel vil gå ned, sier han.
Samtidig synes Friis det er vanskelig å
si noe om høye strømpriser kan påvirke
elbilsalget i tiden fremover.
– Mange vil nok mene at det fortsatt
er mye rimeligere å bruke en elbil enn
andre biler. For deler av næringslivet,

vil nok heller regler for firmabilbeskatning og lønnsomhet være det som blir
utslagsgivende.
Christina Bu har ikke inntrykk av at
strømprisene påvirker elbilsalget negativt. Tvert imot ligger det an til ny
salgsrekord på elbiler i januar 2022. Hun
påpeker også at høye strømpriser er
noe som påvirker alle husholdninger.
– Det er klart at det også blir noe dyrere
å lade bilen enn ellers. De som har
elbiler og bruker hjemme-ladeboks kan
stille inn ladingen på en enkel måte slik
at man lader om natta og dermed slippe
unna de dyreste toppene. Når man ser
de høye pumpeprisene på diesel og
bensin, er det nok en trøst for mange at
å fylle “elbiltanken” er mye billigere.
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Nå kan Tolletaten få myn

Et forslag fra samferdselsdepartementet åpner for at tollerne skal få anledning til å rusteste - og anholde - personer som mistenkes for ruspåvirket kjøring. Bildet er fra tv-serien "Toll" på TV2. FOTO: TV2.

I dag er det kun politiet som har anledning til å rusteste mistenkte
bilførere. Nå foreslår Samferdelsdepartmentet å gi tollerne adgang til å
utføre testing i forbindelse med ordinære grensekontroller.
Av Nils Erik Gyland og Jøran Ledal

I den Nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg (2018-2021) fikk
Tolldirektoratet og Politidirektoratet i
oppdrag å vurdere Tolletatens mulighet
til å gjennomføre promilletesting ved
utøvelse av tollkontroll. Dette har nå
resultert i et lovforslag som skal ut på
høring. Regjeringen vil også at tollerne
skal kunne holde tilbake sjåfører som
tester positivt, frem til politiet ankommer stedet.
– Vi er glade for at utkastet til lov nå
foreligger, sier generalsekretær i MA Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

8

– Dette er noe vi har arbeidet for i flere
år. Alkohol er den enkeltfaktoren som
øker risikoen for trafikkulykker mest. At
tollerne nå kan få større mulighet til å
hindre dette, er et stort steg fremover,
sier hun.
En forutsetning for forslaget er at tollmyndighetenes ruskontroller skal være
et supplement til politiets kontroller, og
gjennomføres i forbindelse med Tolletatens kontrollvirksomhet etter tolloven.
Tollerne skal altså ikke utføre målrettet
kontroll kun rettet mot rus.
I Sverige har Tollvesenet hatt denne
muligheten siden 2008, og ifølge svensk
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statistikk stopper de rundt 300 førere i
måneden. De aller fleste er påvirket av
alkohol.
– Tallene fra Sverige viser at dette er
et viktig tiltak for å kontrollere mulige
promillekjørere på vei inn i Norge, og
dermed øke trafikksikkerheten på norske veier. Vi skal gjøre vårt for at dette
lovforslaget går igjennom, avslutter
Kristoffersen.
Stanser førere allerede
Siden ruspåvirket kjøring utgjør en akutt
fare, stanser Tolletaten allerede i dag førere som er åpenbart ruspåvirket. Men

ndighet til rustesting

Kapasiteten varierer kraftig mellom de ulike tollstasjonene.
I noen tilfeller kan tollerne bli nødt til å slippe førere som
burde vært rustestet. Bildet er fra TV2-serien "Toll". FOTO:
TV2

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk har i flere år
arbeidet for å gi tollerne anledning til å
foreta testing av rusmistenkte i trafikken.
så lenge Tolletaten ikke har mulighet til
selv å foreta foreløpig test, er det alltids
en risiko for at enkelte kan unnslippe
kontroll og fortsatt utgjøre en akutt fare
for seg selv og andre trafikanter. En
viktig hensikt med lovforslaget vil være å
avdekke hvorvidt en fører er ruspåvirket
eller ikke.
Skal kontakte politiet
– Ved positivt utslag på en foreløpig
test vil Tolletaten kontakte politiet for
videre oppfølging på samme måte som
i dag ved skjønnsbasert mistanke om
ruspåvirkning, eller tilsvarende som for
andre straffbare forhold som avdekkes i
forbindelse med tollkontroll, heter det i
høringsnotatet.
Tall fra politiet viser at hvert år blir
rundt 10 000 personer tatt for ruspåvirket kjøring i Norge. Politiet har videre
anslått at over 140 000 kjøreturer blir
gjennomført daglig på norske veier i
ruspåvirket tilstand over straffbarhetsgrensen. Disse tallene tilsier at det også
foregår ruspåvirket kjøring over landegrensen. Erfaringene fra svenske og finske tollmyndigheter ser ut til å bekrefte
oppfatningen, både for grensepassering
ved vei og fergehavner. I 2018 kom det
totalt 11 millioner kjøretøy over grensen.
De fleste av disse passerer grenseoverganger og fergehavner hvor tollmyndighetene er operativt til stede.

Avdekket store lokale
forskjeller mellom tollstedene

Arbeidsgruppen som har forberedt lovforslaget, har
innhentet informasjon fra utvalgte politidistrikter
om omfanget av tilfeller hvor tollerne har meldt om
mulig ruspåvirket kjøring.
Det er påvist store lokale forskjeller i hvordan ruspåvirkede førere som påtreffes i
tollkontrollene håndteres. På Svinesund og andre store tollsteder der tollmyndighetene og politet er samlokalisert, er det enklere og mindre ressurskrevende for
politiet å respondere. Ved mindre grenseoverganger som for eksempel Neiden,
Helligskogen, Junkerdalen, Åsnes og Østby og ved fergehavner, kan håndteringen
av ruspåvirkede førere imidlertid være en utfordring.
• På grensen mot Finland har Tolletaten, i forbindelse med sin samlokalisering med
finske tollmyndigheter, erfaringer med ruspåvirkede førere av vogntog som er blitt
stanset og kontrollert for ruspåvirkning av finske tollere.
• Tollerne er av og til i sterk tvil om en fører er ruspåvirket, og i noen tilfeller tilsier
en samlet vurdering at politiet ikke kontaktes. Dette kan skyldes at kun en fornemmelse av at føreren er ruspåvirket ikke vurderes å gi grunnlag for å varsle politiet.
Det kan også skyldes at tvilen er så stor at det vurderes å være feilbruk av politiets
ressurser å varsle. Konsekvensen kan være at Tolletaten slipper mulig ruspåvirkede
førere ut i trafikken.
• Erfaringer fra de tidligere tollregionene er at politiets responstid normalt er mellom 20 minutter og 2 timer, men i enkelttilfeller kan det ha vært opp til 4 timer. Det
antas at geografiske forhold påvirker responstiden, da det i mange tilfeller er svært
lange avstander fra grensen/tollstedene til nærmeste politi.
• Tollstedene langs den nordlige grensen mot Sverige og på grensen mot Finland
har erfart at politiet enkelte steder av og til uteblir helt - på grunn av lang avstand
eller kapasitetsmangel. Dette medfører enda høyere terskel for å kontakte politiet
ved mistanke om ruspåvirket kjøring.
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Ny teknologi gjør bilene mer tyverisikre:

FÆRRE BILTYVERIER: Selv om antall biltyverier
har sunket de siste årene, er det fortsatt kjeltringer som gjør innbrudd i bil og stjeler kjøretøyet.
(Foto: Shutterstock)

Hvor og hvordan du oppbevarer nøkkelen kan være helt
avgjørende for å sikre seg mot profesjonelle biltyver.

Slik stanser du den mode
Av Silje Bjørndal

De siste årene har det vært en kraftig
nedgang av biltyverier her til lands. Ny
teknologi bidrar til at moderne biler
stadig blir mer tyverisikre, men samtidig
har de frekkeste av de frekke bilkjeltringene spesialisert seg på nye metoder
for å stjele bilen din.
Stjeler bilen på rekordtid
I 2020 ble det rapportert inn 2548
biltyverier, mens antallet i 2021 var redusert til 1741. Dette ifølge tall fra Finans
Norge.
- Bilene blir stadig mer tyverisikre, og
tallene på både tyveri fra og av bil
synker. Men det er fremdeles dobbelt
så mange tyverier fra bil som tyveri av
selve bilen, sier Stine Neverdal, kommu-
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nikasjonssjef i Finans Norge.
Tidligere var det enkelt for tyvene å knuse et vindu eller lirke opp en lås, for så
å kunne starte bilen ved å kortslutte to
ledninger bak tenningslåsen. Med blant
annet rattlås og startsperre ble dette
mye vanskeligere. I dag er det først og
fremst biler med nøkkelfri adkomst som
er mest utsatt.
- For å sikre bilene ytterligere må sikkerhetstiltak og tyverisperrer stadig
forbedres, poengterer Neverdal i Finans
Norge.
Slik lurer de bilen
Elektroniske bilnøkler er mer og mer
vanlig i dagens biler. Man behøver ikke
å bruke nøkkelen aktivt for å åpne eller

starte bilen ettersom nøkkelen og bilen
kommuniserer sammen på en trådløs
frekvens. Dette kan i en del tilfeller være
en funksjon biltyvene vet å utnytte.
Forsterker radiosignaler
Kort forklart kommuniserer mange
bilnøkler med radiosignaler. Ved å bruke
en enhet som plukker opp og forsterker
signalet fra bilens elektroniske nøkkel,
lurer man bilen til å tro at nøkkelen er
rett i nærheten. Alternativt kan signalet
videresendes til en medhjelper som står
rett ved bilen. Deretter åpnes bildøren
og tyvene kan kjøre av gårde - uten å
måtte ødelegge noe for å komme seg
inn i kjøretøyet.
I november i fjor ble det rapportert om

STINE NEVERDAL: Kommunikasjonssjef i Finans Norge.
(Foto: Finans Norge)

Fem gode råd mot
biltyveri og bilinnbrudd
1. Pass på bilnøklene. Ikke la
dem henge synlig rett innenfor
inngangsdøren. Innbruddstyver går
gjerne etter bilnøkkelen.
2. Lås alltid bilen, også på
bensinstasjonen. Ta alltid med deg
nøkkelen.
3. Velg helst opplyste parkeringsplasser.

FREKKE METODER: Med ny teknologi kan biltyver i dag forsterke signalet til nøkkelkortet for å få kloa i bilen din. (Foto:
Shutterstock)

4. La aldri verdisaker ligge synlig i bilen.
5. Bruk garasjen – hvis du har en. Lås
både bil og garasje.
(Kilde: Finans Norge)

erne bilkjeltringen
to Tesla-eiere som fikk bilen stjålet på
Romerike. Politiet mistenker at tyvene
har brukt elektronisk utstyr for å fange
opp signalene fra nøklene. Denne metoden brukes også ved tyveri av andre
biler. Tesla oppfordrer sine bileiere til å
aktivere funksjonen “Pin to Drive”. Det
innebærer at man må taste en PIN-kode
for at bilen kan starte, og dette skal gi
en ekstra beskyttelse mot biltyveri. For
bileiere med keyless-teknologi er det
anbefalt å beskytte bilnøkkelen ved å
oppbevare den i en metallboks. Det kan
også være smart å installere sporingssystem som gjør det enkelt for eieren å
spore bilen om den forsvinner.

råd og tips til hvordan du kan sikre bilen. Det er viktig at man tar alle mulige
forholdsregler for å gjøre det vanskeligere å stjele bilen eller begå innbrudd.
Installasjon av alarm anbefales, og du
bør være nøye med hvor du parkerer.
Parker helst på steder som er åpne, trafikkerte og godt opplyste. Tenk også på
å gjøre den fysiske tilgangen til nøklene
så vanskelig som mulig. Bruk girlås,
pedallås eller ekstra rattlås hvis du plasserer bilen på steder hvor det er stor
risiko for tyveri. Vær også bevisst på å
fjerne verdisaker, og unngå at noe ligger
synlig. Husnøkler, førerkort eller andre
ID-papirer bør aldri ligge igjen i bilen!

Politiets sikkerhetstips

Politiet påpeker at det ofte kan være
vanskelig å fastslå hvem som er eier av

På Politiets hjemmesider gis det flere

bilen og bildeler ved tyverier, for de
profesjonelle tyvene fjerner eller endrer
bilprodusentenes identifikasjonsnummer. Ta deg derfor bryet med å merke
eller registrere slike detaljer da disse
spesifikke opplysningene gir politiet
bedre sjanse til å kunne å identifisere
bilen.

M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 2
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Brukte dieselbiler:

Dieselbilene er langt fra sluttsolgt på bruktmarkedet. Særlig
er større biler med dieselmotor fortsatt svært attraktive.

Volvo XC70 er en av bilene som virkelig holder seg godt i
pris på bruktmarkedet. Og ja – den har dieselmotor under
panseret.

Uselgelige – eller
fortsatt attraktive?
Svaret er faktisk litt begge deler.
Av Knut Skogstad

Hvis norske politikere får det som de vil,
skal det kun selges nullutslippsbiler her
til lands fra 2025. Det målet ser ut til å
være godt innenfor rekkevidde. I fjor var
nesten 70 prosent av alle nybiler solgt
i Norge elbiler. Alt tyder på at andelen
blir enda høyere i år.
Fortsatt selges det en god del hybridbiler, ikke minst ladbare hybrider. Mens
biler med kun bensin- og dieselmotor er
i ferd med å forsvinne helt fra statistikkene.
Det er altså nye biler. Men hva med
bruktmarkedet? Også her har det vært
mye snakk om at dieselbilene lever farlig.
– Det store vendepunktet kom nok med
det såkalte dieselforbudet i Oslo. 17. januar 2017 fikk ikke biler med dieselmo-
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tor lov til å kjøre i Oslos gater. Det vakte
enorm oppsikt den gangen og ble også
sterkt kritisert fra flere hold. Så langt
har det blitt med den ene dagen. Men i
starten var det nok slik at mange fryktet
at dieselbiler ville stenges helt ute av
Oslo og etter hvert også andre norske
byer. Det gjorde at mange naturlig nok
ble skeptiske til dieselbilene, forteller
Brooms bilekspert Benny Christensen.
– Hvordan har det gått siden?
– Vi har etter hvert sett en mer normalisert situasjon for dieselbilene, der
det synes klart at de vil være en del av
bilparken i mange år fremover. Samtidig
er bildet fragmentert. Det gjelder både
geografisk – og ut fra ulike biltyper.
For å starte med det første: Det er klar
forskjell mellom de største byene, og
da særlig Oslo – og mer grisgrendte

strøk. I Oslo har elbilene faktisk passert
dieselbilene i antall, og drar nå kraftig
fra. Det kan være tungt å selge brukte
dieselbiler i Oslo, og mange havner da
også utenfor de store byene når de blir
solgt, sier Benny.
Her spiller også ting som bomringer og
kollektivfelt inn. Elbilene har begynt å
betale bompenger mange steder, men
fortsatt slipper de billigere unna enn
biler med fossilmotor. Det gir en økonomisk motivasjon til å velge elektrisk. I
tillegg er kollektivfeltet – i alle fall deler
av døgnet – åpent for elbilene.
Benny understreker også at noen dieselbiler holder seg bedre i verdi – og er
mer lettsolgte enn andre.
Skille mellom bilklassene
– Vi ser en klar skillelinje mellom bilklas-

Dieselmotor er fortsatt førstevalg for veldig mange av dem som har behov for å
trekke tunge lass, som for eksempel en hestehenger.

sene her. Større og tyngre biler som
særlig SUV-er og i noen tilfeller flerbruksbiler og stasjonsvogner, er lett
omsettelige med dieselmotor. I motsatt
ende: Småbiler med dieselmotor går det
langt tråere for. I denne bilklassen ser vi
tydelig at elbilene har tatt over, og blir
sett på som det mest kurante. Her er
det også i mange tilfeller tungt å selge
biler med bensinmotor. Men for kjøperne kan det naturligvis være positivt. Hvis
du er ute etter en mindre bil, og ikke må
ha elbil, da kan du virkelig få mye bil for
pengene her, sier Benny.

– Det er en stasjonsvogn med litt ekstra
bakkeklaring, 4x4 – og dieselmotor. Den
holder seg nesten utrolig godt i pris.
Samtidig er det en modell litt i kjernen
av det som fortsatt gjør mange dieselbiler attraktive: De har ingen direkte
elektriske alternativer. Det vil naturligvis
endre seg på sikt, samtidig som det er
en god del bileiere som har behov som
ennå ikke dekkes av elbilene. Enten de
trenger å trekke tunge lass, eller har
mye langkjøring og vil unngå å bruke
tid på lading. Alt dette bidrar til å gjøre
dem attraktive, sier Benny.

Vanskelig å spå

– Og hvis du skal spå litt om situasjonen
noen år fram i tid?

Han trekker frem modeller som BMW
X3/X5, Audi Q7 og Mercedes GLC/GLE
som svært kurante med dieselmotor, det
samme gjelder Volvo XC60/XC90. Og
en liten joker: Volvo XC70.

attraktivt å kjøre dieselbil, for eksempel
ved å innføre nye avgifter. Men samlet
sett tror jeg det vil være et marked for
brukte dieselbiler i mange år fremover
og at bilene som fremstår som kurante
i dag, også vil være det en god stund
framover. Her spiller det samtidig inn
at det er blitt solgt så få nye dieselbiler
de siste årene. Dermed blir det også
stadig færre å velge mellom, som igjen
bidrar til å holde prisene oppe, avslutter
Benny.

– Det er naturligvis alltid vanskelig, ikke
minst fordi det er mye psykologi med i
bildet her. En usikkerhetsfaktor er også
om politikerne vil gjøre det mye mindre
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 2
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ESP-systemet er ment som et hjelpemiddel for å holde bilen i kjørebanen
når underlaget skifter til glatt og farten
er litt for høy.

Bilene blir sikrere og sikrere. ESP er ett av systemene som bidrar til det.
Men hvordan fungerer det egentlig?

Dette systemet har reddet man
Av Benny Christensen

Bilene blir stadig mer avanserte. Det
gjør dem også mer komplekse, tyngre
og dyrere. Heldigvis har utviklingen i
tillegg en åpenbar oppside. For hvert
år som går, blir det færre hardt skadde
og drepte i trafikken. I 2021 omkom
87 mennesker i den norske trafikken.
Og selv om det er 87 for mange, er det
likevel en viktig milepæl.
Ikke siden 1947 har tallene vært like
lave. På den tiden var det da heller ikke
mange biler på norske veier. Dette var
like etter krigen, og lenge før massebilismen gjorde sitt inntog. Bare et par tiår
senere, i 1970, døde 560 i trafikken.
Bedre biler
Systemer som ABS-bremser, airbager,
automatisk nødbrems og ESP, kombinert
med økt fokus på nettopp sikkerhet ved
konstruksjon av bilene, er alle viktige
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forklaringer på utviklingen.

Samtidig måles individuell hastighet på
hvert hjul, 25 ganger i sekundet.

ESP, som er en forkortelse for Electronic
Stability Program, ble vanlig i alminnelige biler fra rundt 2005. Særlig her i
Norge, hvor vi har snø, is og tidvis svært
glatte og krevende kjøreforhold, er systemet ekstremt viktig og nyttig.

Veldig enkelt forklart kan vi si at ESP
er med på å kompensere for sideveiskrefter. Mens ABS og traction controlsystemer gjør det samme for langsgående krefter.

Som det framgår av navnet er dette
et system som skal forhindre ufrivillig
skrens. Altså at bilen sklir sideveis.

En elektronisk styreenhet kalkulerer
innkommen informasjon fra de ulike
parameterne på millisekunder.

En studie utført i Sverige viser at det
er opp til 32 prosent mindre risiko for
dødsulykker på glatt føre med ESP.

Hvis bilen mister sideveis veigrep, og
enten forenden eller bakenden begynner å skli sidelengs, reagerer ESP lynkjapt. Motorkraften reduseres, samtidig
som systemet vil bremse de hjulene
som er nødvendig for å hjelpe til med å
tvinge bilen til å følge styreretningen.

Slik virker det
Systemet fungerer sammen med ABSbremsene og bilens antispinnsystem.
Det virker på den måten at systemet
hele tiden overvåker rattvinkelen i
forhold til den faktiske kjøreretningen.

Ved understyring (bilens front sklir
ut) bruker ESP bremsen til det indre
bakhjulet for å hjelpe bilen til å rotere

Grunnleggende ESP-funksjon ved overstyring
UTEN ESP
Hekken bryter ut.
Sjåføren tvinges til
motstyring.

MED ESP
ESP støtter føreren
ved å sette bremsene
på forhjulet på utsiden
av svingen.

Grunnleggende ESP-funksjon ved understyring
UTEN ESP
Kjøretøyet glir over
forhjulene til utsiden.

MED ESP
ESP støtter førerens
styrekorreksjon ved å
bruke bremsene, først
og fremst på det indre
bakhjulet.

Kjøretøyets

Ønsket

Uten

Med

ESP-

Moment rundt

Kjøretøyets

Ønsket

Uten

Med

ESP-

Moment rundt

tyngdepunkt

kjøreretning

ESP

ESP

bremseinngrep

den vertikale

tyngdepunkt

kjøreretning

ESP

ESP

bremseinngrep

den vertikale

aksen på grunn av

aksen på grunn av

bremseinngrep

bremseinngrep

nge liv i trafikken
mer. Ved overstyring (bilens bakende
sklir ut), bruker ESP bremsen på det ytre
forhjulet for å dempe skrensen og for å
få bilens bakende av bilen tilbake under
kontroll.
Dette er prinsippene enkelt forklart. Det
finnes ulike versjoner av systemet, både
mer og mindre avanserte.
Varsellamper
Når systemet jobber, vil det ofte blinke
eller lyse en lampe på dashbordet, som
en påminnelse om at man nå nærmer
seg grensen for hva som er forsvarlig.
Lyser lampen konstant, er det et tegn
på at det er noe feil med systemet.
Ofte tennes da også lampene for
ABS-bremser og traction control da de
ulike systemene jobber etter de samme
parameterne. Det sier seg selv at dette,
som er direkte relatert til sikkerheten,

bør fikses så snart som mulig. Det vil
også gi mangel på en EU-kontroll eller i
en teknisk kontroll.
I en del biler kan man velge ulike
kjøremodus, som Comfort, Sport og
Sport+. Det er viktig å være klar over at
disse ulike modusene kan påvirke ESPinnstillingene. I for eksempel Sport+,
som er beregnet på den mest sportslige
kjøringen, kan systemet kobles helt eller
delvis ut.
Ved kjøring på glatt og vanskelig føre,
anbefales det å velge en modus som
aktiverer systemet.

produsenter. ESC, DSC, MSP, PMS og
CTS er andre betegnelser som brukes.
At disse systemene er viktige og nyttige, er hevet over enhver tvil. Men du
må være klar over at det kun er hjelpesystemer. Ingen systemer overstyrer
de fysiske lovene. Du kan skli av veien
eller over i motsatt kjørebane også med
biler som har disse systemene - selv
om risikoen er betydelig mindre. Som
bilfører har du uansett alltid ansvaret for
å tilpasse farten etter forholdene.

Kjært barn har mange navn, heter det.
Så også for ESP. Ulike produsenter
bruker forskjellige betegnelser på det
som i prinsipp er det samme, men det
kan være fra ulike underleverandører og
med «lokale» tilpasninger av ulike bilM OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 2
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Søk om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak
– I år oppfordrer vi spesielt
unge trafikanter om å finne
gode, lokale prosjekter å
søke om støtte til.
Det sier samferdselsminister Jon-Ivar
Nygård, som mener at hver og en kan
bidra mye til at veiene blir sikrere.
– Trafikksikkerhet er et felles ansvar.
Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker vi å støtte initiativ og
engasjement for økt trafikksikkerhet, i
en felles innsats for nullvisjonen.
Samferdselsdepartementet har siden
2013 administrert en tilskuddsordning
til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen
har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige
organisasjoner, interessegrupper og
andre lokale aktører.

Har du et spennende trafikksikkerhetsprosjekt i tankene? Nå deler samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til de beste ideene.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er
tuftet på samarbeid. Større som mindre
initiativ og bidrag er svært viktige om
vi sammen fortsatt skal klare å redusere
tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt prosjekt som
kan gjøre trafikkhverdagen tryggere,
oppfordres til å søke om midler. Jeg vil i
år oppfordre spesielt våre unge trafikanter til å søke gjennom elevråd eller
ungdomsråd, sier Nygård.
Selv om alle kan søke om tilskudd til
trafikksikkerhetstiltak, er tilskuddsordningen likevel ikke ment til å finansiere
tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær

drift og administrasjon. Ordningen er
heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.
I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:
• hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for
ordningen
• om tiltaket er egnet til å bidra til å
redusere antall drepte og hardt skadde
i trafikken

trafikksikkerhet
• om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt
og om søker har kunnskap om lokale
trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
• om prosjektet er et samarbeid mellom
flere aktører
• om tiltaket er rettet mot barn og
ungdom.
Mer informasjon om tilskuddsordningen
er tilgjengelig på regjeringen.no.

• om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen

Kårer beste trafikksikkerhetskommune
Prisen for Årets trafikksikkerhetskommune 2022 er på én million kroner, og går
til en kommune som kan vise til et faglig
godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid og som samtidig har gode
planer for videre arbeid. Kommunen må
ha en trafikksikkerhetsplan, blant annet
for sikring av skoleveiene.
– Vi skal intensivere arbeidet med å
få ned antall drepte og hardt skadde
i trafikken. Da trenger vi alle med på
laget. Kommunene har en viktig rolle
i det norske trafikksikkerhetsarbeidet,
og jeg vil derfor berømme kommuner
som utmerker seg positivt, og løfte dem
frem som gode forbilder til inspirasjon
for andre. Nå skal vi finne de beste i
klassen, og til slutt kåre Norges beste
trafikksikkerhetskommune 2022, sier
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samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en
pressemelding fra regjeringen.

sen, etter råd fra Kontaktutvalget for
trafikksikkerhet.

- Målet med denne prisen er å øke trafikksikkerheten, ved å inspirere til styrket
trafikksikkerhetsarbeid i kommunene,
sier Nygård.

Prisen blir i år delt ut for 11. gang. I
fjor gikk prisen til Bømlo kommune,
i 2020 fikk Rollag kommune prisen, i
2019 Nord-Aurdal, i 2018 Fredrikstad
kommune, i 2017 Kvinesdal kommune, i
2016 Ski kommune, i 2015 Alta kommune, i 2014 Bodø kommune, i 2013
kommunene Austrheim og Lindås, og i
2012 Nøtterøy kommune.

Delt ut for 11. gang
Samferdselsdepartementet sender nå ut
invitasjon til fylkeskommunene og ber
dem nominere to eller tre kommuner
som har utmerket seg i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Vi oppfordrer alle fylkeskommunene til å nominere kandidater.
Det er Statens vegvesen som administrerer prosessen og som står for den
videre nominasjonen. Samferdselsdepartementet tar den endelige avgjørel-

Mye ruskjøring også i 2021

Ferske tall fra UP viser at hele 9578 bilførere blåste til rødt i 2021 – det
tilsvarer 26 rusanmeldte førere hver eneste dag.
Sammenlignet med 2020, er det en nedgang på 790 anmeldte totalt. Øst og Sør-Vest politidistrikt er de to eneste politidistriktene som har hatt en økning, henholdsvis på 76 og 34
anmeldte. Det har vært størst nedgang i Sør-øst-politidistrikt
med 264 færre rusanmeldte.
MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen
skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener at politiet gjør et godt arbeid ute på våre veier, men minner om at
antall anmeldte kun representerer toppen av isfjellet.
– Ruskjøring er et stort problem i samfunnet og veikantundersøkelser tyder på at det hver eneste dag kjøres rundt 200.000
km der bilføreren er alkoholpåvirket, sier generalsekretær
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.
– En fjerdedel av dødsulykkene i trafikken skyldes at fører er
påvirket, og vi når ikke Nullvisjonen om null drepte og hardt
skadde før vi har fått bukt med ruskjøringen, konstaterer hun.

tre siste årene har totalt 84 personer mistet livet i trafikken
grunnet ruskjøring. Mange av disse er helt uskyldige ofre, som
mister livet fordi en annen har tatt et uakseptabelt valg.
-Tips politiet ved ruskjøring
Tips fra publikum utgjør normalt halvparten av de som politiet
tar, men i fjor gjaldt det langt flere siden politiet ikke kunne
gjennomføre vanlige ruskontroller grunnet pandemien og
smittevernhensyn.
Kristoffersen er tydelig på at vi også i året som ligger foran
oss, må hjelpe politiet for å forhindre fyllekjøring.
– Det er flott at publikum tipser politiet og det er bedre at du
tipser en gang for mye. Sammen kan vi skape tryggere rammer i trafikken, avslutter hun.
Ring 112 når du vil tipse om en som tenker å kjøre i fylla eller
hvis du observerer mistenkelig kjøreatferd.

Aldersgruppen 25 – 34 år er aller verst, og de mellom 35 – 44
år følger på. 9 av 10 rusanmeldte er menn.
– Det er forstemmende at voksne folk ikke tar inn over seg
konsekvensene av å kjøre ruspåvirket, sier Kristoffersen. De
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 2

17

Senterparti-politikeren Erling Sande vokste opp på gård i Davik i
Sogn og Fjordane. Han ble valgt inn i Bremanger kommunestyre
og Sogn og Fjordane Fylkesting allerede som 21-åring.
Av Jøran Ledal

Senterparti-politikeren Erling Sande
vokste opp på gård i Davik i Sogn og
Fjordane. Han ble valgt inn i Bremanger
kommunestyre og Sogn og Fjordane
Fylkesting allerede som 21-åring. Da
Liv Signe Navarsete ble statsråd i 2005
rykket han inn som vararepresentant
på Stortinget, og han beholdt denne
posisjonen de neste åtte årene. I 2013
ble han ansatt som konserndirektør for
strategi og utvikling i Sogn og Fjordane
Energi, men etter valget i 2021 er han
altså tilbake på Stortinget. Nå med mer
erfaring i bagasjen, og som leder av
stortingskomiteen for transport og kommunikasjonen, altså det som i dagligtale
gjerne blir kalt samferdselskomiteen.
Motorføreren har tatt en prat med Erling
om hans syn på ulike saker som har be-
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tydning for trafikksikkerheten på norske
veier.
– Hvilke tiltak ønsker du å prioritere for
å bedre trafikksikkerheten på norske
veier?
– Holdningsskapende arbeid er viktig,
det er vi som trafikanter som har de beste forutsetningene for å styrke trafikksikkerheten. Men vi må også gjennom
investeringene i samferdsel sikre bedre
veier, bedre forhold for myke trafikanter.
Rassikring er også avgjørende viktig for
å øke sikkerheten på norske veier.
– Selv om antall drepte i trafikken synker
for hvert år, er antallet drepte og hardt
skadde fremdeles høyt. Mange av ulykkene har sammenheng med rus. Hva
ønsker du å gjøre for å bli kvitt rus i

MOTORFØR E R E N | 1 | 2022

trafikken?
– Igjen blir det holdningsskapende
arbeidet viktig. Holdninger til rus blir
ofte formet i tidlig ungdom, og derfor
er det viktig å nå de unge gjennom
skolen. Utviklingen innen rusmidler gjør
det i mange situasjoner vanskeligere å
avdekke bruk av rusmidler. Vi må sikre
politiet nødvendige ressurser for å følge
opp og kontrollere rusbruk i trafikken.
– Hvordan stiller du deg til forslag om
å øke fartsgrensene på en del norske
motorveier?
– Jeg er ingen tilhenger av økte fartsgrenser på norske veier generelt. Av og
til gir ny vei eller økt standard grunnlag
for høyere hastigheter, og da kan det
være naturlig.

Navn: Erling Sande
Aktuell: Leder for samferdselskomiteen
Alder: 43 år
Sivilstatus: Gift, tre barn
Bosted: Vereide i Gloppen

Fritidsaktiviteter / hobbyer: Prøver å bruke naturen
når det er tid til det, og har en liten båt som det blir
en fisketur med i «ny og ne»
Egen bil: Har kjøpt Skoda sin nye Enyaq, men ikke
fått den ennå

"I store deler av landet
vårt er det veien som
er livsnerven, med få
andre alternativer"
– Hva synes du om standarden på norske veier?

endre dette nå – men det er naturlig
å følge nøye med på utviklingen, og
vurdere endringer dersom vi ser det er
nødvendig for å redusere ulykkene til
sjøs.

kommer?

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

– Jeg tror ikke jeg er så forskjellig fra
andre førere.
– Hva er det mest irriterende du opplever i trafikken?

– Hva synes du om å senke dagens
promillegrense til sjøs (for fritidsbåter)
fra 0,8 til 0,2?

– Vi skal fortsette arbeidet med å utbedre og bygge ut veinettet vårt. Samtidig
må vi arbeide for å få mer gods over på
bane og kjøl, slik at vi reduserer godstransport på veiene våre der hvor det
ligger til rette for det. Og vi må sikre et
godt kollektivtilbud. Men det er viktig
å huske at i store deler av landet vårt er
det veien som er «livsnerven», med få
andre alternativer.

– Senterpartiet har ikke stemt for å

– Hvilken rolle bør UP ha i årene som

- Det er dessverre svært mange av
veiene våre som er preget av at man
ikke har satset nok på vedlikehold. Vi
må arbeide med å få mer midler til
vedlikehold, rassikring og utbedring
av «vanlige» veier i Norge. Særlig har
Senterpartiet merket seg at det er større
risiko for å omkomme eller bli skadet på
fylkesveiene rundt i landet, og her er det
svært varierende standard og vedlikehold. Derfor har vi ønsket å satse langt
tyngre på fylkesveiene.

– Det er etter mitt syn ingen grunn til å
endre den rollen UP har i dag.
– Hvordan er du selv bak rattet?

– Stort sett lar jeg være å irritere meg i
trafikken, men jeg merker at jeg har en
hang til å bli litt irritert på de som ikke
blinker seg ut av rundkjøringer.

M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 2

19

Bussjåførene skal bli tryggere

– Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige
frontkollisjoner hvor bussjåfører er blitt hardt skadet eller drept. Det kan
vi ikke leve med.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er opptatt av at det skal
være trygt å kjøre buss, både for sjåfør og passasjerer. Derfor
innfører han nå krav om at alle busser skal ha en sterkere
konstruksjon i front.
Det er Statens vegvesen som på oppdrag fra samferdselsdepartementet nå sender ut på høring et forslag om strengere
sikkerhetskrav for buss. De nye sikkerhetskravene følger opp
tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss.
Forsterket frontkonstruksjon
Forslaget som nå sendes på høring, nasjonalt og i EØS-systemet, handler om å forsterke konstruksjonen i front av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli
deformert i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren være
betydelig mindre utsatt for alvorlige skader.
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Bakgrunnen er at det har vært et ikke ubetydelig antall ulykker der busser har vært involvert og hvor bussjåfører er blitt
alvorlig skadet eller drept i forbindelse med frontalkollisjon.
Statens havarikommisjon (SHK) har derfor i rapport 2019/04
anbefalt at det innføres tekniske krav til bussens front for å
redusere skadeomfanget i forbindelse med en eventuell frontkollisjon. Det er også fra de ansattes organisasjoner blitt tatt
opp at bussene må bli mer kollisjonssikre.
De nye sikkerhetskravene vil kunne gjelde for busser registrert
fra og med neste år.

Otters Biloppretting
Otter Ødegården
Semsvegen 41 B
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 35 00

Mirawa Restaurant Lin Hu Zhang
Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Schwenckegata 1 3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

JAN IVAR BAKKA
Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Bilia Risløkka

Økernv. 115 ,0579 OSLO
Tlf. 08 555
Weidemanns gate 8,308 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 42 00

Avd. for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE Tlf. 71 21 40 00

3921 PORSGRUNN

Høyanger Bil A/S
Oscar Omdals terrasse 21
4656 HAMRESANDEN

Einar Ramslis g 29
5900HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Vestviken
Boring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN
Tlf. 993 00 055

Strandavegen 15, 6905 FLORØ
Tlf. 57 75 70 00
Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Sogn Rekneskapskontor A/S
6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 10 18

Pers
Trafikkskule AS

Furene 29
6105 VOLDA
Tlf. 70 07 44 30

Fjellvegen 10
6800 FØRDE
Tlf. 57 82 38 88

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Per A. Øren
Transport AS

Nils Ivar
Braathen AS

6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00
Fax. 57 71 45 10

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Strandgata 59, 6150 ØRSTA
Tlf. 57 69 86 50

Transport,
Tangeland Ronny
Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 928 99 105

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no
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Mange tar en vinterpause

Det kan være ekstra mange ytre påvirkninger i denne årstiden.
Derfor bør du også passe godt på bilen din. Men bør du vaske den i
maskin?
Av Knut Skogstad

...men nå er det viktigere enn no
Mange av oss polerer bilen to ganger i
året: Vår og høst. Bilen får gjerne også
noenlunde regelmessig vask gjennom
sommerhalvåret. Men når høstpoleringen er tatt, tar også mange pause fra
stell av bilen – og tenker ikke på dette
før det er vår og varmt i været igjen.
– Det er ikke smart, sier Bjørn-Aage
Bredal, produkt- og markedssjef i selskapet Garasjetid. Han er også såkalt IDA
CD-SV-sertifisert forhandler, og en av
dem i Norge som vet mest om hvordan
man best tar vare på bilen sin.
Han understreker at vask og stell av
bilen er ekstra viktig i vinterhalvåret:
– Det saltes ekstremt mye her til lands,
samt større slitasje på veier fra brøyting
og piggdekk, som virvler opp skitt og
veistøv som fester seg til bilen. Vi vet
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alle at biler kan ruste, og det er derfor
viktig å legge en beskyttende barriere over lakken, slik at den tåler denne
belastningen på best mulig måte. Det
enkleste er en forsegling man sprayer
på våt, ren bil og spyler av med høytrykk, så er bilen forseglet. Denne typen
hurtigvoks kan være lurt å bruke utover
vinteren også, for maksimal beskyttelse
av bilen.
Kan også gjøre det i kuldegrader
– Ja, for man bør vaske bilen også på
vinteren?
– Det er faktisk enda viktigere på
vinteren, enn ellers i året. Mitt råd er å
vaske bilen jevnlig gjennom vinteren, og
bruke avfetting. Det selv om bilen blir
møkkete dagen etterpå. Dette handler
ikke bare om det visuelle, men om å ta

vare på lakken og beskytte bilen på alle
kanter, sier Bredal.
Noen har oppvarmet garasje og kan
vaske akkurat når de vil. Andre venter på plussgrader og gjør jobben på
gårdsplassen da. Mange steder finner
vi også gode gjør-det-selv-vaskeplasser,
der du gjør jobben med riktige hjelpemidler. Ett tips: Du kan gjøre dette også
selv om det er kuldegrader, men da bør
du ha mulighet til å kjøre bilen inn i et
oppvarmet parkeringshus eller garasje
etterpå, slik at den tørker godt. Uansett
er det lurt å smøre opp gummilister med
silikon og bruke låsspray i alle låser.
Skeptisk til maskinvask
Hva så med maskinvask – anbefaler
Bredal det?

Slik tar du en god vintervask

√ Spray på avfetting.

√ Legg på skum over avfettingen, om man har dette.
√ Spyl av med høytrykk.
√ Vask med mikrofiberhanske og bilsjampo.
√ Bruk metallpartikkel-fjerner. Det tar bort uønsket
flyverust, små gule rustflekker som må bort før de
skader lakken.
Hvis du ikke har mulighet til å vaske bilen
hjemme, finnes det mange selvvask-anlegg i Norge. Litt innsats her, så blir bilen
skikkelig ren.

√ Poler med maskin eller for hånd, hvis nødvendig eller
ønskelig.
√ Legg beskyttelse på lakken i form av voks eller
sprayforsegling.
√ Husk også at det er viktig å rengjøre felgene.

Bjørn-Aage Bredal er
forhandler, og en av
Norges fremste fagpersoner på stell av bil. Han
er ingen stor tilhenger av
maskinvask, men mener
det i alle fall er bedre
enn å ikke vaske bilen i
det hele tatt.

Dersom alternativet er å droppe vintervasken, er det tross alt bedre å kjøre den
gjennom en automat - selv om det sliter
mer på lakken.

oensinne at du vasker bilen din
– Det med å vaske i maskin er litt
vanskelig å svare kort og presist på.
Det er den absolutt minst skånsomme
måte å vaske bil på, og det sliter veldig
på lakken. Børstene som går rundt er
skånsomme, men de går over bilen flere
tusen ganger bare i løpet av én vask.
Dette påfører slitasje i lakken. Hårfine
riper som «bleker» fargen. Spesielt godt
ser man dette på sorte/mørke biler, men
også andre farger. Det vises tydelig en
fin sommerdag, at det blir ringer rundt
solen som speiler seg i lakken. Det ser
absolutt ikke pent ut, men lar seg heldigvis polere bort, sier Bredal.
Han legger til:
– Når det er sagt: Dersom alternativet
er at man ikke vasker bilen i løpet av vinteren, vil jeg anbefale å ta den i maskin

av og til. Man bør da legge opp til en
rask polering på våren. Ikke bare for
å få blank bil, men for å få en glattere
overflate. En glatt overflate er lettere å
holde ren, og skitt, møkk og forurensninger fester seg ikke så lett. Det blir litt
som å sammenligne en gammel stekepanne av jern med en ny teflonpanne.
En nypolert bil holder seg rett og slett
ren lengre. Men jeg pleier å anbefale
at man vasker i selvvaskanlegg. Der
har man mye mer kontroll. Dersom det
ikke er et alternativ, eller man synes det
er «skummelt» med selvvask, kan man
velge et børsteløst program i bilvaskemaskinen. Det sliter ikke på lakken på
samme måte som børstene gjør, sier
Bredal.

som mulig. Her kan det legge seg mye
salt og skitt. Det bør bort, før det lager
skade.
Holde rusten unna
Bredal understreker at det er et viktig
økonomisk aspekt ved å ta godt vare på
bilen.
– Helt klart! En velstelt bil kan gi deg
færre utgifter og sikre at du får bedre
betalt den dagen du skal selge den
videre. Det aller viktigste er å holde
rusten unna. Det er kostbart å få bort,
samtidig som det også skjemmer bilen.
Derfor er litt ekstra innsats her viktig,
både for bilen og for deg, avslutter
Bredal.

Uansett hvordan du vasker, er det viktig
å spyle av bilen under, i så stor grad
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 2
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Nulltoleranse for all
SØK PROSJEKTMIDLER
rus langs våre veier
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Lesja kommune
www.lesja.kommune.no

MILJØVENNLIG
MILJØVENNLIG
ANTIRUSTBEHANDLING

Bamble kommune

Spray på en blomst, og den dør ikke før den skal.
Fluid Film svir ikke gress og vegetasjon, og egner seg
derfor også godt til landbruksmaskiner og i hjemmet.

Eidskog Borgan
kommune
Kjøkken og Bad

bamble.kommune.no

FLUID FILM er en miljøvennlig
miljøvennlig olje med helt unike egenskaper for å hindre rust. Den egner seg derfor meget godt
for understellsbehandling.

Oppvekst og Læring
Tordenskiolds gate 26
3044 DRAMMEN
eidskog.kommune.no
Tlf. 32 88 88 90

Antirustbehandle bilen selv? Med Fluid FIlm-pakken har
du alt du trenger for å behandle bilen selv. Pakken finner
bilkontroll.no
du på bilkontroll.no

139,-

Oslo kommune

Fluid Film spray
Multispray som
erstatter over 35
produkter!

2695,Fluid Film-pakken med
proff trykkbegerpistol TB301

Det mest MILJØVENNLIGE og RUSTSTOPPENDE
Det mest
ogvann
RUSTSTOPPENDE
produktet
påMILJØVENNLIGE
markedet? Salt og
er ingen hinder!
produktet på markedet? Salt og vann er ingen hinder!

Fri Rettshjelp

oslo.kommune.no
Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Tlf. 962 09 666

Halden kommune
halden.kommune.no

www.jagassistanse.no

Ha en
sikker reise!
DRAGERNORGE.NO
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"600 Pullman limousine fra 1964. Det
naturlige valget hvis du var filmstjerne,
president – eller kanskje diktator…"

Direktørbilen fyller 50 år
Mercedes S-Klasse var full av luksus. Dessuten kom
den med svært viktig sikkerhetsutstyr. På de neste
to sidene kan du lese mer om statussymbolet som
fremdeles avslører at du har god råd...
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1972: Mercedes har alltid hatt tak på luksusbiler. Den aller første kom med en rekke sikkerhetsmessige nyvinninger.

50 år med luksus, kraft
og sikkerhetsteknologi
Av Frank Williksen

E

r det noe Mercedes-Benz alltid
har vært forbundet med, så er det
store – og dyre – luksusbiler. Slik er
det nok fortsatt, selv om modellutvalget
i dag er blant de bredeste i bilindustrien, og omfatter alt fra lille A-Klasse via
bestselgere som C- og E-Klasse, SUVmodeller og elektriske biler, helt opp til,
ja, nettopp S-Klasse.
Visste du at modellbetegnelsen S-Klasse
først så dagens lys i 1972, for 50 år
siden i år? Og visste du at S-Klasse er en
forkortelse for Sonderklasse, noe som
på norsk nærmest kan oversettes med
Spesialklasse?
Spesial er absolutt ingen dårlig beskrivelse av S-Klasse, som i alle årganger
har stått for noe av det mest avanserte
og fineste som serieproduseres i bilindustrien. Til dette hører også et spesielt
høyt utstyrsnivå.
S-Klasse har dessuten ofte vært blant
de første med ny teknologi, blant annet
på førerstøtte- og sikkerhetssystemer.
Dette gjelder blant annet viktige systemer som de første beltestrammerne,
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ABS-bremser og kollisjonspute i rattnavet, i dag en selvfølge i de fleste biler.

diene Mercedes hadde vist på 1960- og
inn på 1970-tallet.

S-Klasse er – og har hele tiden vært – et
flaggskip i Mercedes-familien, helt siden
navnet kom i 1972. Modellserien som
da ble lansert, har intern-betegnelsen
W116. Den har senere fått følge av
ytterligere seks generasjoner. Hittil er
det produsert godt over tre og en halv
million S-Klasser, og modellen har hatt,
og har, et jerngrep på markedet i sitt
segment.

Et av de gjennomgående trekkene
med dette, var en vesentlig kraftigere
polstring av innvendige kanter og flater,
som rundt vinduene, i rattnavet og på
dashbordet. Nytt var også de to asymmetriske vinduspusserne, hodestøtter
som var designet for å gi ekstra beskyttelse ved påkjørsel bakfra, og støtfangere foran som skulle redusere skadeomfang ved påkjørsel av fotgjengere,
et stort og velutstyrt førstehjelpsett og
mange flere sikkerhetsdetaljer – både
aktive og passive.

Den første S-Klasse generasjonen ble
produsert fra 1972 til 1980, og kunne
blant annet by på avanserte uavhengige
oppheng og skivebremser på alle fire
hjul. I tillegg til den normale versjonen,
kunne både 280, 350 og 450 leveres
som SE (ekstra mye utstyr) og SEL (lang
versjon).

M

ens mye oppmerksomhet
tidligere var lagt på design ved
utvikling av nye modeller, sto
S-Klasse for den første virkelig tunge
sikkerhetssatsingen, og bilene hadde
derfor flere elementer fra sikkerhetsstu-

Bensintanken var flyttet til over bakakselen, rattet hadde fått fire eker, og både
baklys og sidevinduer var ekstra skjermet mot tilsøling.
W116 var store luksus-sedaner. De ytre
målene var større enn forgjengerne,
mens den innvendige plassen var den
samme. Dette hang sammen med de
mange nye teknologiske elementene
innen sikkerhet og beskyttelse av passasjerene ved en mulig kollisjon. Til

dette hørte også et generelt forsterket
karosseri, og alt dette krevde både plass
og vekt.
W116 var blant de aller første bilene
som kunne leveres med blokkeringsfrie
bremser (ABS i 1978), og med turbodiesel motor (300 SD, 1978). Cruise kontroll
(Tempomat) kom i 1975, og det samme
gjorde hydropneumaetisk fjæring med
nivåregulering på 450 SEL 6,9.

D

et sier jo noe om hvordan bilen
ble opplevd, når 450 SE ble kåret
til Årets Bil i 1974 – året etter
oljekrisen, som for alvor satte fokus på
forbruksreduksjon! Men 6,3 liter V8motor med 286 hk? Jo da – Årets Bil,
uansett!

2021: Mercedes-Benz-S400.

Motorene Mercedes-Benz kunne tilby
fra lanseringen av W116, var følgende:
280 S: 2,8 liter rekkesekser, 160 hk –
0-100 km/t: 11,5 sek., toppfart 190 km/t
280 SE: 2,8 liter rekkesekser, 185 hk –
0-100 km/t: 10,5 sek., toppfart 200 km/t
350 SE: 3,5 liter V8, 200 hk – 0-100
km/t: 9,5 sek., toppfart 205 km/t
450 SE: 4,5 liter V8, 225 hk – 0-100
km/t: 9,3 sek., toppfart 210 km/t
En slik bil, riktig nok den nest rimeligste,
var det jeg leide i 1978-utgave for en
hjemreise fra Göttingen etter å ha lagt
igjen en kondemnert Ford Granada hos
en bilopphugger i Hedemünden.
Det gikk unna, for å si det slik, og på
lange strekk var speedometernåla
parkert på den høyre siden av 200 km/t.
Det var kveld og stille, og ingen hindringer som forsinket fremfarten på Autobahn med fri fart.
Bilen var – selvsagt – akkurat så praktfull
som jeg hadde sett for meg da leiekontrakten ble inngått. Det oste kvalitet og
premium fra alle bauger og kanter, og
motorveikomforten i høye hastigheter
var enestående. Forbruket ble for så
vidt også litt enestående, oppgitt gjennomsnitt fra fabrikken var 1,25 liter på
mila, og jeg toppet nok det ganske solid
på store deler av turen nordover. Men
med bensintank på 96 (!) liter, ble rekkevidden ikke så ille likevel...»
Tro forresten ikke at Mercedes sin historie som leverandør av store luksusbiler
startet i 1972. Langt derifra. Det som
startet i 1972 var fellesbetegnelsen SKlasse.
Store luksusbiler har Mercedes levert
helt siden den første Mercedes-Simplex
med 60 hk (1903 – 1905). Den hadde en
moderne høy-ytelsesmotor med stort
volum, og lang akselavstand med lavt
tyngdepunkt. Bygd for å imponere – allerede da.

1991: Mercedes-Benz-600 SEL.

2007: Mercedes-Benz-S_500_4MATIC.

Neste fase kom med Mercedes-Benz
Nürburg i 1928. Dette var første Mercedes-Benz med 8-sylindret motor, og den
«levde» til 1933.

sjåfør og passasjer.

Mercedes-Benz 770 («Store Mercedes»)
ble produsert fra 1930 til 1943. Nå snakket vi 8-sylindret motor med kompressor, og De-Dion bakaksel (fra 1938).

N

este ut var Mercedes-Benz 320
(W142) fra 1937 til 1942. Denne
kom med 6-sylindret motor,
4-trinns fullsynkronisert girkasse og et
stort utvalg av karosserier.

W186 og W189 – Mercedes-Benz 300
– ble produsert mellom 1951 og 1962.
Her var en moderne 6-sylindret motor
med overliggende kamaksel på plass,
sammen med mekanisk styrt bensininnsprøytning (fra 1957). Varmeapparat med vifte var blitt standard, og fra
1958 var både klimaanlegg og servostyring tilgjengelig som ekstra utstyr.
Innimellom kom Mercedes-Benz 220,
W187, i årene 1951-1954.
Fra 1954 til 1959 leverte MercedesBenz modellene 220a/220S/220SE
(W180/W128). Disse modellene hadde
selvbærende karosseri og økt komfort,
bremsetromler med «turbokjøling» og
varmeanlegg med separat justering for

Mercedes-Benz 220b til 300 SE og 300
SE lang (W111/W112) kom i perioden
1959-1965. Høydepunkter her var polstret ratt, 2-krets bremsesystem (1963),
skivebremser (300 SE 1961), 4-trinns
automatgirkasse (fra 1961) og luftfjæring (300 SE 1961).
Denne serien ble i 1965 etterfulgt av
Mercedes-Benz 250 S til 300 SEL 6,3
(W108/W109) frem til W116 overtok i
1972. Toppmodellen var her 300 SEL
med 6,3 liter V8-motor med 250 hk, og
med ytelser «på sportsbilnivå.»

J

a, og så må vi ikke glemme Mercedes-Benz 600, representasjonsbilen
over alle. Den ble lansert i 1963, og
var i produksjon helt til 1981. Her var
alt: Sterk V8-motor, 4-trinns automatgir,
luftfjæring, servostyring, 2-krets bremsesystem med skivebremser og elektronisk
styrt varme- og ventilasjonsanlegg.
Fra 1972 til 1980 var det altså W116,
den første offisielle S-Klasse som regjerte. Den har etter hvert fått følge av
ytterligere seks generasjoner, som alle
har bidratt til å understreke S-Klassens
imponerende renommé.
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BILTEST

Denne vil mange ha
...men det er ett stort problem

Her får du vite mer om bilen som bidro til rekordår for BMW. Hvis du
får lyst til å kjøpe den, må du forberede deg på laaang leveringstid.
Av Vegard Møller Johnsen

Det hender at man treffer bedre enn
forventet med en ny bil. BMW er et av
merkene som virkelig har fått føle på
dette. De har til og med truffet uvanlig
godt med to modeller i det siste. Du
får ingen premie for å gjette at det er
snakk om elbiler. Den ene er SUV-en iX
– og den andre firedørscoupeen i4.
Pågangen har vært voldsom på begge
to. i4 er oppnåelig for en god del flere,
med lavere pris – og det er her det
største volumet har kommet.
Flere tusen nordmenn bestilte på veldig
kort tid, etter at det ble åpnet for det i
fjor sommer.

Noen utfordringer
Vanligvis er jo dette utelukkende gode
nyheter. Men vi lever ikke i vanlige tider,
akkurat nå. En pandemi har spredd seg
over hele verden – som påvirker både
produksjon og logistikk. I tillegg er det
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stor mangel på såkalte halvledere/chips.

på 579.000 kroner.

Det gjør at de som bestiller nå, blir
forespeilet levering «en gang i 2023».
Akkurat det er ikke imponerende.

Vi har testet sistnevnte:

Vi vet jo også at det vil komme en rekke
nye modeller på markedet, innen den
tid. Da er det ikke rart at enkelte velger
å se seg om andre steder.

Mye å glede seg over
Men de som var tidlig ute, har virkelig
all grunn til å glede seg. Du får to varianter av i4: eDrive40 og M50 xDrive.
Førstnevnte er innstegsmodellen med
340 hestekrefter, bakhjulsdrift, rekkevidde på opptil 590 kilometer og startpris
på 488.000 kroner.
Toppmodellen, som nordmenn flest
ønsker seg, er M50 xDrive. Her er det
firehjulsdrift, 544 hestekrefter, rekkevidde opptil 513 kilometer og en startpris
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Kjøreegenskaper/motor
Er du på jakt etter en bil som er sporty,
lynrask og samtidig kommer seg bra
fram på vinterføre, er i4 en god kandidat. Selv om den veier 2,2 tonn, føles
den imponerende kompakt og presis å
kjøre aktivt.
BMW har jobbet mye med å gjøre tyngdepunktet så lavt som mulig, og har
blant annet utstyrt bilen med luftfjæring
på bakakselen, for å bedre kjøreegenskapene.
På langtur kan du glede deg over svært
god støyisolering. I en elbil er dette
ekstra viktig, fordi dekkstøy og vind kan
høres godt.
M50 har altså opptil 544 hestekrefter,
når du aktiverer Sport Boost. Toppeffek-

BILTEST

FAKTA: BMW I4
Motor: Elektrisk

Forbruk: 18-22,5 kW/100 km (WLTP)

x 144 cm

Effekt: 544 hk / 794 Nm

0-100 km/t: 3,9 sek.

Vekt: 2.290 kg

Batteripakke: 83,9 kWt

Toppfart: 167 km/t

Hengervekt: 1.600 kg

Rekkevidde: 520 km (WLTP)

Bagasjerom: 470-1.290 liter

Pris: Fra 579.900 kroner

Hurtiglading: Inntil 200 kW

Lengde x bredde x høyde: 478 x 185

Det er lang horisont på leveringstiden.
Bestiller du nå – får du bilen din «en
gang i 2023», ifølge den norske importøren.

Interiøret er lekkert. BMW har gjort mye
riktig her – og du får det helt nye infotainment-systemet, med buet skjerm på
toppen av dashbordet.

Bagasjerommet er på 470 liter. Stor luke
gir lett tilgang.

ten varer i 10 sekunder om gangen, og
gjør blant annet bilen kapabel til 0-100
km/t på bare 3,9 sekunder. Den føles
uhyre pigg, og responsen når du bruker
gasspedalen er umiddelbar.

lider av at gulvet er høyere enn på en
vanlig 4-serie, på grunn av batteripakken. Dette er lurt å teste ut, før man
eventuelt bestiller.

sjement da BMW introduserte dem for
første gang. Men kontroversene har
nå avtatt betydelig – og det er få som
snakker om dette på i4-modellen.

Sikkerhet/sikkerhetsutstyr

Litt typisk BMW. Skaper masse støy og
debatt når designet vises første gang –
men så vokser det på folk over tid.

Basert på vår testuke, inkludert langkjøring, virker realistisk rekkevidde på
rundt 370 kilometer på typisk norsk
vinterføre. Men det er selvsagt mange
faktorer som spiller inn når det gjelder
hvor langt du kan kjøre – alt fra temperatur, dekkstørrelse, snittfart, kjøremønster og topografi, for å nevne noe.

Plass/praktiske egenskaper
Det er stor kombiluke til bagasjerommet, som gjør tilgangen betydelig lettere og mer praktisk, enn på en sedan.
Selve bagasjerommet er ikke digert,
og den fallende taklinjen gjør noe med
muligheten for å stable i høyden. Men
470 liter duger for mange. Ryggen på
baksetene er delt 40/20/40 – som er
praktisk. Små kroker er på plass, og
plassen er lett å utnytte.

BMW i4 har det siste og mest avanserte
sikkerhetsutstyret – både når det gjelder varsling og kjøreassistanse.
Her får du for eksempel varsling om du
er trøtt, kjører for fort og vingler i kjørebanen – og bilen kan selv gripe inn i
mange situasjoner, om du ikke reagerer.
4-serien, som den altså deler plattform
med, fikk fem av fem stjerner da den
ble testet hos Euro NCAP. SUVen iX fikk
også full pott.
BMW legger mye innsats i at deres biler
skal ha den beste sikkerheten.

Design

Du kan trekke henger på opptil 1,6
tonn, har mulighet for 75 kilo på taket
og opptil 520 kilo nyttelast. Kort sagt:
Du kan få med deg det meste her.

Noe av det mange setter pris på med
i4, er at designet er akkurat som på en
vanlig bil. Man har ikke latt seg friste
til å gjøre bilen alt for futuristisk og
banebrytende. Om du ikke følger veldig
godt med, er det vanskelig å se forskjell
på denne og en helt vanlig 4-serie Gran
Coupe.

Bakseteplassen er dessverre noe begrenset. Både beinplass og takhøyde

De store, stående «nyrene» i fronten
provoserte og skapte voldsomt enga-

Interiøret er det lite kontroversielt med.
Lekkert og med høy premiumfaktor. Her
får du også det nyeste infotainmentsystemet, med stor, buet skjerm øverst på
dashbordet.

Konklusjon
Det er ikke så ofte vi sier at en bil er et
kupp. Men målt etter hva du får for pengene, må vi kunne si at i4 M50 xDrive er
nettopp det. Rett og slett uvanlig mye
bil for pengene.
Når den i tillegg ser bra ut, har veldig mye av utstyret mange nordmenn
ønsker – og kjøreegenskaper som man
forventer av en BMW, er det lite igjen å
sette fingeren på.
Men perfekt for alle formål er den ikke.
Rekkevidde og plass er det mange som
slår den på.
Også var det dette med ventetid, da.
2023 føles veeldig langt unna ...
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Velkommen til landsmøte

MA - Rusfri Trafikk ønsker velkommen til landsmøte 2022 i vakre Sandefjord. Foto: Adobe stock

Det er landsmøteår. Koronaen satte en stopper da vi i 2020 skulle samles
i Sandefjord med MA – Rusfri Trafikk Vestfold som vertskap. Nå prøver vi
på ny – og oppfordrer dere til å sette av datoene!
Av Geir Øynes

Landsmøtet er organisasjonens store
formelle og sosiale sammenkomst.
Her møtes tillitsvalgte, delegater og
ledsagere fra MAs lokalavdelinger i
hele landet. Landsmøtet er en viktig
samlingsplass for organisasjonen, hvor
det sosiale også har spilt en viktig rolle
gjennom MAs 94-årige historie. Og
landsmøtet er selvsagt også åpent for
alle MA-medlemmer som måtte ønske å
være med.
Vakre Vestfold
Sandefjord ligger sentralt i Vestfold, og
er en populær ferieby med rike sjøfartsog hvalfangsttradisjoner. Vi finner også
viktige spor fra vikingtiden med kongegraven Gokstadhaugen i Sandefjord og
handelsplassen Kaupang/Skiringssal i
Tjølling.
Til Sandefjord kommer man med bil,
tog, fly eller båt. Kommer du med bobil,
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finnes det en privat ubetjent bobilhavn
like ved hotellet. Her er det ikke mulig
å forhåndsbestille plass, men vi forsøker
å få til en avtale om reservering med
driver av denne plassen. De som ønsker
plass her må da kontakte Håvard Hynne
i Sandefjord.
•

GPS: N59˚07’30 E10˚13’15

•

Pris: kr 260

•

Strøm: ja

•

Fylling av vann: ja

•

Tømming av toalett: ja

•

Tømming av spillvann: ja

•

Søppeltømming: ja

•

Toalett: nei

•

Dusj: nei

•

Antall plasser: 16

•

Annet: Godt tilrettelagt plass.
Internett inkludert i prisen. Betaling
i kasse ved innkjøring.

Sandefjord jernbanestasjon ligger rundt
ti minutters gange fra hotellet.
Sandefjord lufthavn, Torp, har direkteforbindelser til Bergen, Stavanger og
Trondheim med Widerøe. Her lønner
det seg nok å være ute i svært god tid
for å sikre seg rimeligst mulig billetter.
Fra flyplassen til hotellet tar det drøyt
ti minutter med taxi. Det er dessuten
fergeforbindelse fra Strømstad, dersom
noen fra østsiden av Oslofjorden ønsker
å benytte en 2,5 timers sjøreise til Sandefjord.
På Torp er det eneste flygende DC3
«Dakota»-flyet i Norge stasjonert. Det
flyr rundturer over Vestfold hver onsdag,
men vi har fått avtale om at det kan flys
en rundtur på torsdag ettermiddag kl.

et 2022 i Sandefjord 10. og 11. juni

Hvalfangstmonumentet i Indre havn.
Foto: Geir Øynes

Scandic Park Hotel. Foto: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

15.00. Hvis det blir mange nok deltagere kan det flys en ekstra tur. Turen
med innbooking tar ca. 45 min, og vil
koste kr 700 ved fullsatt fly som er 19
passasjerer.

ved småbåthavnen i Sandefjord. Det
ligger bare 100 meter fra sjøen. Bare
100 meter i motsatt retning finner du
sentrum med butikker, kafeer og restauranter.

Variert program

I den innholdsrike badeavdelingen
er det oppvarmet basseng, badstuer,
trimrom, bar og Park SPA. Her tilbys
alt innen velvære for kropp og sjel i et
avslappet miljø.

Siden landsmøtet begynner tidlig fredag
10. juni regner vi med at mange ankommer allerede torsdag. Da vil det være
mottagelse ved det gamle kurbadet i
Sandefjord med omvisning og forklaring
av gamle behandlingsmetoder, musikalsk underholdning og servering av
varm mat. På grunn av matserveringen
trenger vi en påmelding til arrangementet.
Ut over det formelle møteprogrammet
vil det bli en utflukt fredag etter lunsj for
ikke-delegater / ledsagere. Turen går til
Sveinung Danielsen, han er lin-entusiast
og opptatt av gamle husmannstradisjoner. Han tar oss med på en kulturell
vandring gjennom urtehagen sin, maling
av eget mjøl på vanndreven kvern,
lindyrking fra strå til tråd, tjæreutvinning
og baking av grislet brød. Her er det
bare å melde seg på!
Etter forhandlingene og det formelle på
fredag, er det som vanlig festmiddag
med underholdning om kvelden.
Scandic Park Sandefjord
Scandic Park Sandefjord er valgt som
landsmøtehotell. Hotellet er et velkjent
landemerke i byen, idyllisk beliggende

Havneområdet rundt Sandefjord byr på
et yrende båtliv. Foto: Adobe stock

Påmelding og registrering
Forhandlingene starter fredag 10. juni
klokken 10:00. Registreringen starter
fredag morgen klokken 08:30. Det gjelder også for de som ankommer torsdag.

Panoramautsikt over idylliske gamlebyen
i Sandefjord. Foto: Geir Øynes

Vi oppfordrer til å være ute i god tid
med påmelding! Påmeldingsfristen er 1.
mai.
Påmeldingen skjer til MA sentralt. Fyll ut
påmeldingsskjemaet (se neste side), og
send i post eller på e-post til ma@marusfritrafikk.no. Du kan også ringe direkte
til Mona på telefon 22 47 42 06.
Sentraladministrasjonen og ildsjelene i
MA – Rusfri Trafikk Vestfold gleder seg
til å kunne ønske deg varmt velkommen
til Sandefjord i juni!

Southern Actor, gammel restaurert
hvalbåt som fungerer som museum og er
under-lagt Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Foto: Geir Øynes
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Påmelding til landsmøte i MA - Rusfri Trafikk,
Scandic Park Hotell, Sandefjord 10. - 11. juni 2022
Navn ______________________________ og ___________________________________________________
Adresse__________________________________ Postadresse ____________________________________
Telefon________________ Mobil _________________ Epost ______________________________________
Delegaten/-e skal representere _________________________________________ avd på forhandlingene
Dobbeltrom
(pris pr pers)

Enkeltrom
(pris pr pers)

Sum

Hotellpakke torsdag - lørdag

2890

3740

____________

Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne
Hotellpakke fredag - lørdag
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

2260

2680

____________

Hotellpakke torsdag - lørdag
Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

2190

3040

____________

Hotellpakke fredag - lørdag
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

1560

1980

____________

Hotellpakker

Måltider for ikke-boende gjester
Pris dagpakke inkl lunsj og pauseservering kr 560

_____ pers fred

_____ pers lørd

____________

Lunsj, kr 365

______ dager

______ pers

____________

Landsmøtefest fredag (kr 700 pr person)

______ personer

____________

Andre kostnader
Tur ikke-delegater (fredag etter lunsj), kr 100 pr person

______ personer

____________

Guidet tur hos Sveinung Danielsen; urtehagevandring, lindyrking, baking og gamle husmannstradisjoner.
Med forbehold om nok påmeldte.

Deltakeravgift til forhandlingene (delegater) kr 350

____________

Å betale
For de som ankommer torsdag

____________

Opplysninger til hotellet

Ja, jeg / vi vil delta på mottagelsen ved Kurbadet
kl. 18:00. Antall personer: _______

For de som ønsker flytur med Dakota DC-3
Jeg/vi ønsker å delta på flytur over Vestfold med Dakota DC-3 torsdag
kl. 15.00.Pris kr. 700 ved fullt fly. Oppmøte i god tid før avgang. Du blir
kontaktet nærmere. Antall personer: _______

Handicaprom:
Vennligst opplys om spesielle behov som allergier,
rullestolbruker m.m:

For mer info om landsmøtet

Henvendelser vedr landsmøtet:
mona.kristengard@marusfritrafikk.no

Påmeldingsskjema sendes til:
MA - Rusfri Trafikk, Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo. Eller til mailadressen under.
Påmeldingsfrist 1. mai 2022
Henvendelser vedr Landsmøtet: ma@marusfritrafikk.no
Faktura sendes fortløpende ved påmelding.
På turen for ikke-delegater tas det forbehold om nok påmeldte.
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Valgnemnda ønsker forslag til kandidater

Til medlemmene i MA -

Rusfri Trafikk		

Landsmøtet 2022 – forsla
g til kandidater til sentra
lstyre, nemnder, utvalg
velges på landsmøtet. Sva
og komiteer som skal
rfrist: 1. mars.
MAs landsmøte 10. -11
. juni i Sandefjord skal vel
ge tillitsvalgte til sentra
og utvalg.
lstyret og noen komiteer
For å få best mulig forsla
g til sammensetning av
det nye sentralstyret er
forslag på kandidater. Ne
valgnemnda avhengig av
mnda ber derfor medle
mmene om å finne fram
og å sende inn forslag på
til aktuelle kandidater,
de som kan tenke seg å
ta på seg slike tillitsverv
landsmøtet, først og fre
som skal velges på
mst til sentralstyret. De
som blir foreslått, må væ
re spurt!
Vi ber om forslag på kan
didater til disse vervene:
Sentralstyret
Leder + 1 styremedlem
+1

varamedlem

Kontrollkomiteen
1 varamedlem
Vedtektsnemnd
1 medlem + 2 varamed
lem

mer

Oppgaver og funksjon
for sentralstyret, kontro
llkomiteen og nemndene
ter og retningslinjer. Hv
går fram av MAs vedtek
em som har de forskjelli
ge vervene i dag, finner
digitale landsmøtet i 202
dere i Protokollen fra de
0.
t
Forslag på kandidater og
hvilke verv de foreslås til
må være sendt til valgn
e-post: ma@marusfritra
emnda før 1. mars på
fikk.no eller MA – Rusfri
Trafikk, Postboks 752 Sen
Spørsmål i denne samme
trum, 0106 Oslo.
nheng kan rettes til valgn
emndas medlemmer.:
Ole Arild Bovolden
Svein Helge Hovstad
Geir Ståle Vatnamo
tlf. 480 23 061		
tlf. 991 03 393		
tlf. 934 12 510
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MA-MEDLEMSKAP

Din medlemsfordel:
Rabatt på mer enn 200 verksteder
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Prøv oss
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Våre verksteder utfører:
• Service og reparasjon på alle bilmerker
– også el-/hybridbil
• Air condition service og reparasjon
• Hjulstilling
• Ruteskift/reparasjon
• Oljeskift og filter
• EU-kontroll
Våre karosseriverksteder utfører:
• Utbedring av alle type skader
• Lakkering
• Ruteskift/reparasjon
• Air condition
• Hjulstilling
• Rustbehandling etter skade

MA-MEDLEMSKAP

Gled noen med et kinobesøk.
Støtt oss ved
Billettene bestiller du enkelt hos oss. å kjøpe MAs

aktivitetshefte
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Slik bestiller du for Ung i Trafikkens
medlemmer:
Send din bestilling på e-post til
stig@ungitrafikken.no eller på SMS til
909 64 646. Bestillingen må inneholde
navn, telefonnummer (hvis du bestiller
på e-post) og antall billetter.
Du vil få en bekreftelse fra oss på at din
bestilling er mottatt og informasjon om
hvilket beløp som skal betales.
VIPPS deretter oppgitt beløp til Ung i
Trafikken (VIPPS nr 91553).
Når betalingen er mottatt hos oss sender vi deg billettkode/-r på SMS eller
e-post.

Slik bestiller du for MA-medlemmer:
Send din bestilling på e-post til ma@
marusfritrafikk.no. Bestillingen må inneholde navn, telefonnummer og antall
billetter.
Du vil få en bekreftelse fra oss på at din
bestilling er mottatt og informasjon om
hvilket beløp som skal betales. Vipps
deretter oppgitt beløp til MA (VIPPS nr
93834)
Når betalingen er mottatt hos oss sender vi deg billettkode/-r på SMS eller
e-post.
NB! Billetter effektueres mandag – fredag mellom kl. 08.00 – 15.00.

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!

Vær synlig i trafikken

NB: Tilbudet gjelder nasjonale medlemmer.

Kjøp MA-kalenderen
2022 og lodd i MAs
landslotteri!

ÅRSKAL
ENDER
2022

MA-kalenderen for 2022 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,-.
Takk for støtten!

Sørg for at du selv og alle du er glad i,
er synlig i trafikken. Kjøp våre refleksbånd (kr 10,-) og vester (kr 30,-).
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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

Bilteknisk rådgivning

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/medlemsfordeler
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1. Jarle Ekroll holdt appell.
2. Fakkeltoget i Sandefjord.
3. Håvard Hynne og generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen.
4. Styreleder Kjell Einar Årsland.
5. Fakkeltoget i Møre & Romsdal trosset vær og vind.
6. Jarle Opsal fra UP.
7. KrF-politiker Randi Walderhaug Frisvoll (til venstre).

I fakkeltog mot ruskjøring

To steder lyste ekstra godt i vintermørke og kalde Norge da MAs medlemmer
tente fakler for å markere sin motstand mot ruskjøring: Sandefjord i Vestfold og
Digerneset i Møre og Romsdal.
– Det er viktig å vise at vi står sammen mot et problem som
tar uskyldige liv hvert år. Ruspåvirket kjøring øker sjansen for
alvorlige ulykker drastisk. Det kan vi ikke tolerere, sa leder
i MA – Rusfri Trafikk Vestfold, Håvard Hynne. Medlemmene
hadde satt opp en lang rekke fakler langs innfartsveien til Sandefjord sentrum, og trafikantene beveget seg i et stille tog på
gang- og sykkelveien – godt synlige for forbipasserende biler.
På landsbasis ble 9578 personer stanset for ruspåvirket kjøring
i 2021, og det tilsvarer 26 førere hver eneste dag.
– Vi arbeider hver dag med å forebygge ruskjøring i samfunnet vårt, men det er også viktig å vise lokalt engasjement slik
MA i Vestfold har tatt initiativ til her. Da synliggjøres problemet. Jeg synes det er flott å se så mange som engasjerer seg
og vil bidra i kampen mot ruskjøring, sa Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen, som hadde tatt turen fra sekretarietat i Oslo til
vestfoldbyen.

Også på Digerneset i Møre og Romsdal hadde et tjuetalls personer trosset vær og vind for å få frem det samme budskapet.
– Vi vet man kan regne med at det på landsbasis kjøres rundt
200 000 km i ruspåvirket tilstand hver dag. Det er skremmende, sa Jarle Ekroll i sin appell før han ga ordet videre til
blant annet styreleder Kjell Einar Årsland i MA – Rusfri Trafikk,
KrF-politiker Randi Walderhaug Frisvoll og Jarle Opsal fra UP.
– Vi i UP gjør det vi kan for å stanse så mange som mulig, men
vi vet også at mørketallene er store. Det er klart det bekymrer
oss. Vår jobb er å stanse ruskjørerne på veiene, men markeringer som denne er viktige fordi det viser at slike handlinger
ikke blir tolerert av lokalbefolkningen heller. I bunn og grunn
handler det om holdninger som vi må endre, sa Opsal.

Slik reagerte de på den brutal
Ung i Trafikken med en helt
annerledes julekampanje
Ung i Trafikken droppet nisser og bjelleklang i årets julekampanje.
I stedet ble det laget to kampanjefilmer som viser den brutale virkeligheten fra ulykker på norske veier.
Det er kanskje å banne i “markedsføringskirken” når man lager kampanje i juletider uten ett eneste (snø)fnugg av juleelementer. Sammen med Rabagast film, kjente komikere og unge
skuespillere, spilte Ung i Trafikken inn to kampanjefilmer som
gikk ut for fullt i desember.
For å rette oppmerksomheten mot hardt skadde i trafikken,
produserte Ung i trafikken en kampanjeside for å belyse
temaet. I tillegg var det et ønske om å løfte frem tidligere
Deathtrip-bidrag (se faktaboks) som setter søkelys på viktige
utfordringer innenfor rus og trafikk. Men julepynten ble altså
lagt igjen i på kontoret.
Prosjekt- og kommunikasjonsrådgiver i Ung i trafikken, Daniel
Kolbeinshavn, forklarer det slik:
– Vi var veldig opptatt av å belyse de faktiske konsekvensene
en kan få hvis man blir utsatt for skader i trafikken. I tillegg
ønsket vi å vise frem kampanjebidragene vi har fått innsendt
fra elever, som belyser temaer som er viktige og dagsaktuelle. For full utnyttelse av budsjettet ønsket vi å lage en tidløs
kampanjefilm som vi kan bruke igjen senere, og derfor passet
det dårlig med juletema, sier Kolbeinshavn.
Selv om Norge er best i verden på trafikksikkerhet, og landet
fikk færre enn 100 drepte i trafikken for andre året på rad, ble
det i 2020 meldt om hele 627 hardt skadde personer. For å
sette det i perspektiv betyr det at nærmere to personer hver
dag blir hardt skadet på norske veier. Sammenlignet med
2019, er det en økning på 11 prosent.
Komikerne Henrik Fladseth og Marlene Stavrum og et knippe
ungdommer stilte opp en desembermorgen klare til innspil-
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ling. Komikerne deltok i en såkalt reaksjonsvideo, hvor filmteamet skulle fange reaksjonene deres på tidligere DeathTripbidrag Ung i trafikken og tekster om problematikken rundt rus
og trafikk.
Fladseth som har drevet i årevis med standup, og blant annet
deltatt i programmer som “Ikke lov å le på hytta” og “Nissene
i bingen”, var fornøyd med innspillingen.
– Det var tidvis litt krevende. En del var jo alvorlig og kom
brått på i en ellers ganske lettbent setting, svarer komikeren
som fant seg godt til rette i den gamle skinnsofaen.
Det var første gang moromannen fra Oslo hadde deltatt på en
sånn type innspilling, og er tydelig om hvorfor han ønsket å
være med på prosjektet.
– Jeg synes Ung i trafikken gjør en kjempejobb. Det var også
hovedgrunnen til at jeg stilte opp, avslutter Fladseth.
Gode og produktive samtaler gjorde at Ung i trafikken valgte
å samarbeide med Rabagast film. Til julekampanjen stilte de
tre karene i produksjonsbyrået med studioet sitt på Torshov.
Creativ director i Rabagast, Kyrill Dementiev, er stolt og takknemlig for samarbeidet.
– Muligheten til å jobbe på slike holdningskampanjer er et
utrolig givende privilegium og ikke minst en måte for oss
å kunne bidra til en god sak med de redskapene vi behersker best. Det finnes ikke en bedre følelse enn det. Vi håper
og tror at holdningskampanjen til Ung i Trafikken har mulig
bidratt til å redde liv og skjebner, kommenter Dementiev om
samarbeidet.

le virkeligheten vi forteller om

Komikerne Henrik Fladseth og Marlene
Stavrum møtte frem i studio for å bidra
i julekampanjen for Ung i Trafikken.

DeathTrip er et landsomfattende
prosjekt hvor elever fra videregående
skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring.

Skann QR-koden for å
se den nye kampanjen
Et av grunnpremissene Ung i Trafikken satte seg,
var at kampanjen skulle bli spredd der ungdom
befinner seg på sosiale medier. Det betydde at
Facebook i stor grad måtte vike for andre sosiale
kanaler.
– Det er en helt vill utvikling som vi hele tiden må
følge med på når det kommer til spredning av våre
kampanjer. Blant annet var det viktig for oss å bruke tjenester som TikTok, Snapchat og Instagram,
forteller kampanjeansvarlig Liv Marie Bendheim.
Hovedkontoret til Snapchat Norge var imponert
over antall visninger videoene hadde fått, og
kunne melde om tre ganger så mange 100 prosent
visninger enn det som er vanlig på tjenesten. I
tillegg kunne de rapportere at tre ganger flere
klikket seg videre til landingssiden enn det som er
vanlig, og det til og med for kjente merkevarer.
– Totalt ble kampanjen eksponert nærmere
680.000 ganger, ifølge tall hentet fra de forskjellige tjenestene. På selve kampanjesiden var det
over 7.000 besøkende. Det er helt utrolig hvor
potensialet ligger i hvor mange man kan nå. Vi er
fornøyde med antall besøkende, men ser selvfølgelig at vi kan få langt flere og ønsker å bygge
videre på de nye erfaringene vi har fått, avslutter
Liv Marie Bendheim.

M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 2 2

39

Vinner av gratis førerkort

Simon Knudsen (18) fra Jørpeland stakk av som heldig vinner av gratis
førerkort. Ung i trafikken arrangerer konkurransen hvert år.
Blant mange håpefulle deltagere var det lappen med “Simon
fra Jørpeland” som ble trukket opp av esken, og dermed
stakk av med den fantastiske premien. Det kom som en stor
overraskelse for vinneren.

– Det har vært veldig kjekt å være med i trialklubb og
trialmiljøet generelt. Vi har reist på mange fine turer, og det
har vært et fint kameratskap. Det er noe som har betydd mye,
mimrer Knudsen.

– Jeg så en melding fra Stig Eid Sandstad (daglig leder i Ung
i Trafikken) hvor det sto at han gjerne skulle ha noen ord med
meg. Første tanke som slo meg var at jeg hadde gjort noe
galt, men da han ringte og fortalte nyheten ble jeg veldig
overrasket, forteller Knudsen.

På spørsmål om hvor lenge jørpelendingen har vært medlem
i Ung i Trafikken, vet han ikke svaret eksakt. Man han mener
det har vært en stund.

– Hadde du noen forventninger om at det var nettopp deg
som skulle stikke av med premien?
– Nei, jeg hadde ikke tenkt at jeg kom til å vinne konkurransen, men tok sjansen og bare meldte meg på. Det var en
knallbra følelse da jeg fikk nyheten, svarer en svært fornøyd
vinner.
Knudsen har kjørt trial siden han var fem år, og selve eventyret på tohjulingen startet i Vaulali Trialklubb på Jørpeland
(Rogaland), noe som har hatt en stor betydning for mannen
fra samme sted.
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– Det var min far som meldte meg inn for mange år siden, og
jeg har jo vært en del av trialmiljøet siden jeg var fem, men
akkurat hvor lenge vet jeg ikke.
Han avslutter med at han har både bil og motorsykkel stående
utenfor, og at det var et veldig fint tidspunkt å vinne konkurransen.
Bli med i Ung i trafikken du også for å bli med i trekningen av
et førerkort i tillegg til andre medlemsfordeler. Du kan melde
deg inn på våre hjemmesider www.ungitrafikken.no.

Trenger flere sensorer

Flere tar lappen
... og nå er det litt billigere

Da smellet fra nyttårsrakettene
stilnet, var det plutselig blitt litt
billigere å ta lappen. Gebyrene
for førerkort klasse B er nemlig
satt ned fra 2020 kroner til 1590
kroner.
Endringene skjer etter at Statens vegvesen har gjort en ny
beregning for å sikre at gebyrene er riktige for å dekke kostnaden for tjenestene. I tillegg kommer en justering i tråd
med prisutviklingen ellers i samfunnet.
– Å få muligheten til å kjøre bil er en viktig milepæl for
mange unge, men også en relativt kostbar investering. Jeg
er glad for at gebyrene nå er satt noe ned, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Etter denne justeringen er noen trafikant- og kjøretøytjenester blitt billigere, mens noen har blitt dyrere. For eksempel
går prisen for oppkjøring i klasse B og tunge klasser litt ned,
gebyret for å ta teoriprøven er redusert fra 650 til 320 kroner, mens oppkjøring på motorsykkel øker fra 1 160 kroner
til 1 880 kroner ved bestilling på nett.
Nesten 150 000 tok førerprøven i fjor. Det er flere enn noen
gang. Tall fra Statens vegvesen viser at 10 prosent flere
18-åringer tok lappen i 2021 enn i 2020.
– Bil er viktig for mange, særlig der hvor kollektivtilbudet
ikke er godt nok. Hvert år kommer det mange unge nye
bilister på veiene, og jeg er glad for at føreropplæringen i
Norge er god. Kvaliteten på denne opplæringen er viktig
å beholde og utvikle, slik at vi alle sammen kan kjøre mest
mulig trygt på norske veier. Nå blir førerprøven litt billigere
for mange, og det er jeg sikker på er populært, sier samferdselsministeren.

Å ta lappen er superpopulært om dagen! Så mange
ønsker nå å ta førerkort at Statens vegvesen er nødt til
å ansette 20 nye førerprøvesensorer for å unngå lange
ventetider.
De 20 nye stillingen er fordelt over hele landet, og kommer i tillegg til de 52 nye sensorene som ble tilsatt i 2021.
Førerprøvesensorer må gjennom en intern utdanning
og eksamen før de kan gjennomføre oppkjøringer med
kunder. Derfor tar det noe tid før alle de nyansatte er
operative.
Det store volumet av oppkjøringer er innen klasse B, men
de nye sensorene vil bli brukt i alle førerkortklasser, alt fra
motorsykkel til tunge kjøretøy.

Vil du...
... ha muligheten til å vinne tilbake
pengene du brukte på førerkortet,
på inntil 25.000 kr? Dette gjelder
lettmotorsykkel, MC og bil. Du deltar
i trekningen per førerkort.
... alltid få billige kinobilletter - 85 kr
per stykk?
... motta tilbakebetaling av startlisens dersom du kjører
motorsport - inntil kr. 1000?
... delta på arrangementer som Ung i Trafikken arrangerer?
Medlemskap koster deg nå 50 kroner, og du får med en
kinobillett (verdi 130 kr)
Tilbudet gjelder til 28.02.2022. Etter dette koster medlemskapet kr. 250.
Meld deg inn på ungitrafikken.no/medlemskap
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MA-kryssord 1-2022
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Løsning x-ord 4.2021

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 4–2021:
Vi trekker ut tre vinnere med riktige løsninger, som hver får tilsendt
tre lodd i MAs landslotteri.

Kåre Sandnes, Mandal * Bodil H. Espelund, Skåla

* Rolf Finne, Namsos

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:
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Kan veiprising
R fungere bedre og være
R
E
Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
mer rettferdig
enn bompenger?
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no
PP
OStatens vegvesen å finne ut av, og setter nå i gang
Det ønsker
T
S
et prøveprosjekt
i Trondheim. Blir det slik at bilistene faktisk

ender med å betale mer, eller er et slikt digitalt
sporingsVi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil
system mer treffsikkert når det kommer til å straffe de som
Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus
forurenser mer?

MILJØVENNLIG

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

I Trondheim blir 200 kjøretøy utstyrt med en enhet som midlertidig registrerer hvormiljøvennlig
deltakerne kjører. Enheten beregner
avgift, og oversender kun hvor mye du skal betale. Datasporene lagres lokalt i kjøretøyet i samsvar med Datatilsynets
personvernregler, og kun bileieren kan hente ut dataene.

Innherredsvegen
Tlf. 909 52 2

Kanalv. 3, 5068 BERGEN
4656Tlf.
HAMRESANDEN
– Tlf. 481 68 200
24 03 13 00 - minde.audi.no

Sigdal Motorsenter
Halstenrud Gokart & ATV-utleie
Eidal, 3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 25 63 / 900 75 608
Sommer- og vinteraktivitet.

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.

Poenget med veiprising er at det blir satt ulike takster for
Møre og Romsdal
ulike tider på døgnet, og en app koblet
til registreringsenheSchweigaardsgate
14
fylkeskommune
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Tlf. 962 09 666
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Tlf: 57 87 49
90 kjører.
og når på døgnet
de
Tlf. 77 langt
00 05 80
www.jagassistanse.no
MOLDE
post@innvikfjordhotell.no,
www.hoklandmarina.no
bilkontroll.no
Tlf. 71 25 80 00
– Fra tidligere
forsøk ser vi at noen betaler mer, mens andre
www.innvikfjordhotell.no
Teglverksveien 10
www.mrfylke.no
betaler mindre bompenger ved veiprising, sier prosjektleder
begrensninger og brukerkrav slik at myndighetene
har et bedTlf. 32 23 23
re grunnlag for å vurdere løsningen. Når resultater fra forsøket
Ørjan Tveit i Statens vegvesen.
foreligger og forskningsprosjektet er ferdigstilt, vil det bli et
– Noen krysser bomringer mens andre kjører hovedsakelig
politisk spørsmål om veiprising er aktuelt i Norge, sier Tveit.
innenfor ringene. Det vil bli dyrere å bruke veien i rushtrafikk
når man forurenser mer på grunn av kø, enn om man kjører på Forsøket inngår i et forskningsprosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd, og skjer i samarbeid med Statens vegveandre tider av døgnet med lite trafikk. Dette følger prinsippet
sen, Sintef og Q-Free.
om at forurenser betaler.
– Vi ønsker å få mer erfaring med både tekniske muligheter,
Det mest MILJØVENNLIGE og Sjøveien
RUSTSTOPPENDE
101
produktet på markedet? Salt og 8370
vann
er ingen hinder!
LEKNES
Tlf. 76 05 41 00
www.lofotentreprenor.no

Bilbransjens
Opplæringskontor AS
Strandavegen 15, 6905 FLORØ
Tlf. 57 75 70 00 - www.fjord1.no

Midtunheia 22, 5224 NESTTUN
Tlf. 905 39 593

Lundevågveien 3 C, 4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32 - www.tratec.no
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

Vi trenger flere som støtter
arbeidet for en sikker og
rusfri trafikk. Bli med!
Hvert år blir 20 – 30 personer drept i
trafikkulykker på grunn av ruspåvirket
kjøring, og mange flere blir kvestet
for livet.
MA – Rusfri Trafikk arbeider for at
INGEN skal dø eller bli hardt skadd
på grunn av rus i trafikken!
Vi gjennomfører prosjekter og
aktiviteter som når mange 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
Fornavn/etternavn:

Kryss av for medlemskategori:
930,- Premium med veihjelp

Gate/vei:

630,- Premium

Postnr.:			Poststed:

E-post:

420,- Honnør
300,- Familiemedlem

Fødselsdato:		
Telefon: 		

720,- Honnør med veihjelp

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

