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Jans Bilberging 
Grandev. 21 
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Birkeland  
Bruk AS 
Fiboveien 20

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Tlf. 32 73 63 75

Borgeskogen 45
3160 STOKKE 
Tlf. 33 36 06 80

Sørlandets  
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 24 03 47 30

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD 

Tlf. 33 44 83 20

Fygleveien 53, 8370 LEKNES 
Tlf. 76 08 05 50

Graveservice 
Kragerø AS 
Heglandsveien 8 
3766 SANNIDAL 
Tlf. 909 68 987

IP Huse AS  
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Auto Consult as 
Verksveien 7

3330 SKOTSELV 
Tlf. 32 75 64 21

Øyvind’s  
Trafikkskole 

Sverres gate 4
7800 NAMSOS 
Tlf. 911 28 430

Teglveien 16
1400 SKI

Tlf. 64 97 69 69

Sola Bobil AS 
Vestre Svanholmen 15, 

4313 SANDNES
Tlf. 51 69 02 00

Ørland Bil  
AS - Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD 
Tlf. 72 52 27 50

Tømra Bilverksted AS
Selbuvegen 695, 7584 SELBUSTRAND

Tlf. 479 33 060

Eikeland  
Trafikkskole AS

Borkedalsveien 31 
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 20 02

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

Møre og Romsdal avd. Molde
Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE

Tlf. 71 24 93 00

FLEKKEFJORD
4405 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 47 00

Flisa Taxi DA 
Negardssvingen 8

2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER 
Tlf. 32 11 44 80

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Norefjell  
Hytteservice
Skinnestoppen 9 

3535 KRØDEREN 
Tlf. 901 47 300

Vidvei  
Eiendom AS 

Skareveien 100
3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Tlf. 32 23 60 60

Bergum & Skogli 
Oljeservice AS

Postmannsfaret 7
2817 GJØVIK 
Tlf. 970 28 094

Refsland  
Transport AS 

Marknesvingen 9 
4052 RØYNEBERG

Tlf. 918 30 961

Reinsvegen 50 
5643 STRANDVIK

Tlf. 56 58 16 49

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG 
Tlf. 917 71 400

Oscar Omdals terrasse 21
4656 HAMRESANDEN

Tlf. 481 68 200

Vestlivegen 3 
3570 ÅL 

Tlf. 32 08 60 60

Sandnes  
Bilverksted AS

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Tollbugata 1
3187 HORTEN 
Tlf. 33 03 07 50

KC-Transport AS 
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

HH Bilskade AS
Nedre Hagaveg 15 A

2150 ÅRNES
Tlf. 417 30 423

MAFO AS 
Øverbygdsvegen 926

2656 FOLLEBU
Tlf. 404 02 119

T Fjeld Biltransport AS 
Engaveien 6 

3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126 

Jensen  
Transport AS 

Ajertangen 16 
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 73 74

Jevnaker Elektriske Forretning A/S
Storg. 21 

3520 JEVNAKER 
Tlf. 61 31 11 99

Ken Hygiene 
Systems AS

Verkseier Furulunds vei 21
0668 OSLO 

Tlf. 22 79 33 00

Kirkestuen Vegard Transport 
Elvebakken 25 

3420 LIERSKOGEN 
Tlf. 928 49 080

Storgata 36 
2000 LILLESTRØM 

Tlf. 64 84 00 20

Barstølveien 30 
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 04 10 70

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

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY 

Tlf. 478 21 212

Haugesund AS 
Smedasundet 93 

5527 HAUGESUND 
Tlf. 52 72 56 02

Voss Auto og  
Servicesenter AS 

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Øvre Damsted 2
3740 SKIEN

Tlf. 901 85 868
Tromsnesvegen 79

2634 FÅVANG 
Tlf. 61 28 01 00

Nonslid  
Bilservice AS 
Skjoldavikvegen 178 

5574 SKJOLD 
Tlf. 52 76 21 00

Sulland  
Tromsø AS 

Alkeveien 12 
9015 TROMSØ  
Tlf. 77 60 99 00

Lastebilsenteret AS 
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19
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Fuglene kvitrer og sola har begynt å varme. Det er vår 
i luften. La oss nyte det, og leve i stunden. Det trenger 
vi nå. 
Vi trenger også en tryggere trafikk. Ruskjøring er en av de største trafikksikker-
hetsutfordringene, og andelen rusulykker holder seg dessverre stabil på rundt en 
fjerdedel av totalen.
I mars ble ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022 – 2025 overrakt 
samferdselsministeren. Målene i den er ambisiøse, også for rus i trafikken. Den 
fastslår at innen 2026 skal maksimalt 0,1 prosent av trafikkarbeidet utføres under 
påvirkning av alkohol over 0,2 promille (2016/2017 = 0,2 prosent), og 0,4 prosent 
av trafikkarbeidet utføres under påvirkning av narkotika over straffbarhets-grensen 
(2016/2017 = 0,7 prosent). Forekomsten av rus i trafikken skal halveres.
MA er ansvarlig for flere tiltak som er viktig for å redusere ruskjøring. Det dreier 
seg om alkolåsprogram både for promilledømte og for alkoholavhengige som øn-
sker behandling. Vi vil også ha ekstra fokus på narkotiske stoffer den neste perio-
den, spesielt cannabis. Les mer om dette på sidene 4 – 5.
Men i tillegg til det overordnede arbeidet MA og våre samarbeidspartnere gjør, er 
innsats og årvåkenhet fra oss alle, i det daglige, svært viktig. Vi skal snakke med 
andre om faren ved å kjøre «dagen derpå» hvis man ikke er 100 prosent sikker på 
at man er edru, ved å tenke at «jeg har drukket så lite, jeg tar sjansen på å kjøre», 
ved å unnlate å melde fra dersom man ser mistenkelig kjøreadferd, ved å varsle 
andre om politikontroller. Og ikke minst, har man selv en plikt til å sørge for å være 
uthvilt, klar i hjernen og i form, før man setter seg bak rattet. 
MA - Rusfri Trafikk er en frivillig medlemsorganisasjon. Som MA-medlemmer er vi 
opptatt av både trafikksikkerhet og biler. Kanskje kan vi også gjøre en innsats for 
frivilligheten? Hva med å tilby en som ikke har bil, skyss til butikken for å gjøre på-
skehandel, eller ta noen med på en hyggelig kjøretur med medbrakt kaffe og vafler 
en av påskedagene? Da gleder vi både noen andre og oss selv. 
Ha en riktig god påske og kos deg med vår store påskequiz!
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Tiltaksplanen

Det er Statens vegvesen som har koor-
dinert arbeidet med å rullere den nye 
tiltaksplanen. En rekke organisasjoner 
og etater har bidratt med sine innspill, 
og ved overrekkelsen uttalte samferd-
selsminister Jon-Ivar Nygård følgende 
om samarbeidet:
– Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og 
krever et godt samarbeid på tvers av 
sektorer og forvaltningsnivåer. Denne 
tverrsektorielle planen viser for alvor at 
trafikksikkerhet favner mer enn veisekto-
ren og at samarbeidet på feltet er godt 
og tett. Andre land misunner oss dette 
unike samarbeidet. Jeg har stor tro på 
at det arbeidet som aktørene legger 
ned her med de tiltakene som skal gjen-
nomføres, vil gi resultater.
Også generalsekretær Elisabeth Fjell-
vang Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk 
fremhever den store viljen til å sam-
arbeide på tvers av organisasjoner og 
offentlige etater:
– Dette er en god plan som alle som ar-
beider for økt trafikksikkerhet kan stille 
seg bak. Den viser også at vi har et godt 

samarbeid mellom alle organisasjoner 
og etater som jobber mot det samme 
målet. Spesielt er vi glade for at det 
legges stor vekt på fortsatt kamp mot 
rus i trafikken. Ruspåvirket kjøring er 
fremdeles en av de største truslene mot 
trafikksikkerheten, og vi i MA - Rusfri 
Trafikk og Ung i Trafikken skal ha full 
fokus på denne delen av trafikksikker-
hetsarbeidet, sier hun.
15 hovedområder
Den nye tiltaksplanen består av til 
sammen 179 ulike tiltak, og peker på 15 
hovedinnsatsområder som skal vies sær-
lig oppmerksomhet. Blant annet er det 
i de nærmeste årene viktig å jobbe for 
å få ned ulykkestallene knyttet til blant 
annet fart, rus, unge og eldre trafikanter, 
og MC.
– Vi ser i ulykkestallene at vi blant annet 
må jobbe spesielt målrettet overfor ung-
dom mellom 16 og 19 år. Den positive 
utviklingen i ulykkestallene vi hadde for 
noen år siden, har stoppet opp. Det er 
en aldersgruppe med høy ulykkesrisiko 
sammenlignet med andre aldersgrup-

per, og det er bekymringsverdig at tal-
lene på drepte og hardt skadde ikke går 
ned i denne aldersgruppen, sier Nygård.
Både MA - Rusfri Trafikk og Ung i 
Trafikken er tildelt sentrale oppgaver i 
arbeidet med å øke trafikksikkerheten 
den neste fireårsperioden. På sidene 36-
39 kan du lese mer om de seks tiltakene 
som ungdomsorganisasjonen skal jobbe 
videre med.
Utvikle promilleprogram
For MA - Rusfri Trafikk innebærer planen 
blant annet å ta en ledende posisjon i 
arbeidet med å utvikle et norsk promil-
leprogram med alkolås som alternativ 
tap av førerkort, samt å gjennomføre et 
forprosjekt som vurderer konsekvensene 
av å innføre et slikt program. Organisa-
sjonen skal i tillegg, sammen med MHF 
i Sverige, gjennomføre en spørreunder-
søkelse for å avdekke folks holdninger 
til cannabis-rus og bilkjøring gjennom 
tre år.

Samferdselsministeren mottok nylig Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2022 - 2025. 
14 av tiltakene handler om rus i trafikken, og både MA - Rusfri Trafikk og Ung i 
Trafikken får viktige oppgaver i arbeidet med å hindre dødsfall i trafikken. 

Av Jøran Ledal

Lanserte 14 tiltak mot 
rus i trafikken

Ny tiltaksplan for trafikksikkerhet
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Nå skal kjøring i amfetaminrus 
straffes som fyllekjøring
Kjøring i alkoholrus er fremdeles den største trusselen for trafikksikkerheten, men 
også andre typer rus skaper farlige situasjoner. Nå er det blitt fast grense for hvor 
mye amfetamin man kan ha i blodet når man kjører bil.
Fra 1. mars fikk vi en viktig endring i forskriften om «faste 
grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende 
middel enn alkohol». Nå er det innført grenser for amfetamin/
metamfetamin tilsvarende 0,5 og 1,2 promille.
– Vi er veldig glade for at Samferdselsdepartementet tar 
ruspåvirket kjøring på alvor og setter klare grenser for am-
fetamin. Daglig kjøres det rundt 140 000 turer av ruspåvir-
kede førere i Norge, så dette er et viktig steg i riktig retning. 
Likevel ønsker vi at man også skal se på lignende grenser for 
andre rusmidler, slik som for eksempel kokain og MDMA. 
Mer forskning på området er viktig for å forstå sammenhen-
gen mellom rusmidler og trafikkulykker. På den måten kan 
vi komme nærmere visjonen om null drepte i trafikken, sier 
generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA - Rusfri 
Trafikk.
– Bare i 2021 ble det registrert over 9 500 anmeldelser for rus-
påvirket kjøring, og mange av disse er påvirket av andre rus-

midler enn alkohol. Særlig vet vi at mange blir tatt for kjøring 
i amfetaminrus. Det er på høy tid å likestille amfetaminbruk 
med alkohol. Innføringen av faste grenser vil være bra for tra-
fikksikkerheten, bidra til likebehandling av bilister som kjører i 
ruspåvirket tilstand, og til mer effektiv rettsbehandling, uttalte 
samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding om 
forskriftsendringen.
Det er en referansegruppe ved Oslo Universitetssykehus som 
har utarbeidet revideringen av forskriften, på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet. Kristoffersen er tydelig på nød-
vendigheten av arbeidet, for å skape tryggere veier for alle.
– Virkningene av amfetaminrus er godt dokumentert, og dette 
lovverket gjør det lettere for politiet å fjerne farlige trafikanter 
fra veiene. Høye doser av stoffet kan gi økt selvfølelse, man 
blir ukritisk og impulskontrollen svekkes. Risikoen for alvorlig 
trafikkulykke er dermed stor, og forskere sidestiller det med 
alkoholpromille mellom 0,8 og 1,2, sier Fjellvang Kristoffersen.

Her er 14 nasjonale tiltak mot rus i trafikken
1. Politiet skal gjennomføre foreløpig test for alko-

holpåvirkning av alle førere som stanses i trafik-
kontroller.

2. Politiet vil innskjerpe rutiner med hensyn til rus-
testing av alle førere involvert i ulykker.

3. Statens vegvesen vil gjøre en vurdering av om 
gjeldende påbud om alkolås i buss skal foreslås 
utvidet til også å gjelde drosje.

4. MA – Rusfri Trafikk vil, i samarbeid med Trygg 
Trafikk, være pådriver for et promilleprogram med 
alkolås som et alternativ til tap av førerretten for 
promilledømte.

5. MA – Rusfri Trafikk vil, i samarbeid med de øvrige 
aktørene i Rusforum, gjennomføre et forprosjekt 
som vurderer implementering av alkolås som et 
alternativt vilkår for førerrett for personer med 
alkoholproblemer.

6. Av-og-til vil, i samarbeid med politiet og sam-
arbeidende kommuner, gjennomføre to årlige 
holdningskampanjer mot promillekjøring.

7. Ung i Trafikken vil videreføre det holdningsska-
pende prosjektet DeathTrip og synliggjøre dette 
gjennom vandreutstillingen DeathTrip on the 
Road.

8. Ung i Trafikken vil oppdatere e-læringskurset Rus i 

trafikken, og gjøre det brukervennlig for målgrup-
pen fra ulike digitale enheter.

9. Kriminalomsorgen vil, gjennom informasjonsut-
veksling med påtalemyndighet og domstol, ar-
beide for at en høyere andel av de som dømmes 
for ruspåvirket kjøring, blir idømt Program mot 
ruspåvirket kjøring. 

10. Kriminalomsorgen vil utarbeide et faglig innhold 
om ruspåvirket kjøring tilpasset domfelte som 
gjennomfører straff med elektronisk kontroll.

11. Politiet vil, i tråd med «Forebygging som politiets 
hovedstrategi», se på mulighet for å innføre nye 
rutiner for mer systematisk bruk av samtaler med 
rusførere med veiledning bl.a. om muligheter for 
hjelp til å unngå gjentagende ruskjøring.

12. MA - Rusfri Trafikk vil sammen med MHF i Sve-
rige gjennomføre en spørreundersøkelse for å 
avdekke personers holdning til ruspåvirkning av 
cannabis og bilkjøring gjennom tre år.

13. Oslo universitetssykehus skal gjennomføre en 
veikantundersøkelse for å kartlegge omfanget av 
ruspåvirkning i trafikken.

14. Oslo universitetssykehus vil gjennomføre en 
nasjonal studie av rus blant skadde trafikanter 
innlagt på sykehus.

Av Nils Erik Gyland
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Nye bilmerker til Norge
– og de tenker veldig annerledes

Forhandlerne blir færre, større – og tvinges til å tenke nytt.

Aldri før har vi fått så mange nye bilmer-
ker til Norge på så kort tid: De to siste 
årene har en rekke nye aktører etablert 
seg. Disse har som regel to ting til fel-
les: De kommer fra Kina – og de selger 
elbiler.
Polestar, MG, Maxus, BYD, Nio, Hongqi, 
Xpeng og Voyah – listen er lang. Og 
i kjølvannet av disse er det også flere 
merker som nærmer seg vårt marked. 
Én ting er at så mange nye merker påvir-
ker konkurransesituasjonen. Alle disse 
skal inn å kjempe i et marked som tross 
alt er begrenset. Det har mange av de 
etablerte merkene allerede fått kjenne 
på kroppen. I tillegg organiserer mange 
av disse seg annerledes enn det vi har 

vært vant med.
Benny Christensen er bilekspert og 
erfaren motorjournalist. Han har også 
mange år bak seg i bilbransjen, blant 
annet på salgssiden. Han kan fortelle at 
bransjen står midt i store endringer for 
tiden.
– På mange måter startet dette med 
Tesla. I starten var det ikke så veldig 
mange som tok dem på alvor, men 
dette har gått fort. I fjor hadde de 
Norges mest solgte bilmodell – og de 
var Norges mest solgte merke. De har 
tatt markedsandeler fra svært mange, 
på kort tid. Tesla jobber annerledes 
enn mange andre. De har mer fokus på 
showroom enn tradisjonelle forhandlere, 

de vil at kundene skal bestille bilene 
sine via nettet – og de har virkelig gått 
nye veier rundt utlevering av biler og 
oppfølging av kunder. Litt på godt og 
vondt. Men uten å tenke nytt, ville de 
ikke hatt mulighet til å vokse så fort, 
med begrensede ressurser, forteller 
Benny.
Kjedene er blitt større
– Hva med merkene som har kommet 
etter dem?
– Det vi ser veldig klart her, er at mange 
går bort fra tradisjonelle løsninger som 
mange forhandlere, store og flotte 
bygg. Dette koster veldig mye penger, 
som nødvendigvis må tjenes inn igjen. 

Slik ser det ut i et Polestar Space. Dette er mest av alt et utstillingslokale 
for bilene, ikke en tradisjonell bilbutikk.

Av Knut Skogstad
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Polestar var de første som etablerte 
seg med et showroom, de kaller det 
Polestar Space, midt i Oslo sentrum. Se-
nere har flere kommet etter. Tanken her 
er å ha utstillingslokaler – gjerne sentralt 
plassert – der kunder kan komme og se 
på bilene. Her kan de også snakke med 
en «kundeveileder», ikke en selger. Og 
så drar de hjem og bestiller bilen fra 
godstolen, forteller Benny.
Han understreker at det digitale er vik-
tig her. Målsetningen er at kundene gjør 
det aller meste av kjøpsprosessen selv. 
Vi ser nå helt klart at de mer tradisjons-
rike aktørene kommer etter. Volvo er en 
av dem som er langt fremme her. Mål-
setningen deres er at elbiler skal kjøpes 
via nettet. De tilbyr også abonnements-
løsninger, med stor grad av fleksibilitet. 
Dette fungerer som et alternativ til 
leasing.
– Også ser vi at mange små forhand-
lere har blitt overtatt av større de siste 
årene?

– Ja, det er en veldig tydelig trend. De 

store forhandlerkjedene er kraftig på 
offensiven. Her handler det om oppkjøp 
og sammenslåing. Det har blitt stadig 
mer krevende å drive som merkefor-
handler de siste årene. Det handler om 
alt fra hvordan lokalene skal se ut, via 
data- og IT-systemer – til kursing og 
kompetanse. I en slik situasjon kan det 
være mange stordriftsfordeler å hente. 
Da kan man fordele kostnader ut over 
flere enheter. Vi ser også at mange 
forhandlerkjeder har flere merker i sin 
portefølje. Dermed blir de også min-
dre sårbare for svingninger i markedet, 
forteller Benny.
Vil noen forsvinne?
Han mener vi bare har sett starten på 
denne utviklingen og at det vil skje mye 
de kommende årene.
– Dette er en bransje med tøff konkur-
ranse. Samtidig er den transparent. Det 
betyr at løsninger som fungerer bra 
hos noen fort blir kopiert av andre. Vi i 
Norge er langt fremme på digitalisering. 
Det gjør også at vi kan fungere godt 

som et testmarked. Den store overgan-
gen til elbiler betyr i seg selv mange 
endringer. Vi ser at mange bilprodusen-
ter og importører ønsker å utnytte dette 
til å tenke nytt på mange andre områder 
også.
Helt til slutt: Med så mange nye mer-
ker – må ikke også noen forsvinne fra 
Norge?

– På litt sikt tror jeg nok det. Vi er tross 
alt et lite bilmarked. Mye av veksten de 
siste årene har vært drevet av overgan-
gen til elbiler, der det for mange model-
ler har vært leveringstid og ventelister. 
Det har vært selgers marked. Når dette 
etter hvert endrer seg, vil det også bli 
tøffere for enkelte aktører. Samtidig 
forventes det at de store europeiske 
markedene i løpet av de neste årene vil 
dreie over mot elbiler. Da er ikke Norge 
lenger så spesielt. Det kan nok føre til 
at merker som selger begrenset med 
biler etter hvert trekker seg ut, avslutter 
Benny. 

Volvo er en tradisjonsrik bilprodusent, 
men de er også langt fremme på nye 
løsninger rundt salg av bilene. Målsetnin-
gen er å flytte dette i stor grad over på 
digitale løsninger. Dette er siste elbil ut 
så langt: C40.

Nio er ett av mange nye merker som har 
etablert seg i Norge. Deres Nio House 
ligger midt i Oslo sentrum, heller ikke her 
er det mye som minner om en tradisjonell 
bilbutikk.

Tesla har på kort tid tatt svært store mar-
kedsandeler i Norge. Det har de klart med 
et mye mindre apparat enn de fleste av 
konkurrentene har.
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– Start tidlig, og sørg for 
masse trening bak rattet

Mer trening gir bedre sjåfører og økt sannsynlighet for å bestå førerprøven. 
For å lykkes trenger man en best mulig ledsager i bilen på hjemmebane.

– Start tidlig, og sørg for kontinuitet i 
øvelseskjøringen, lyder tipset fra Erik 
Andersen, kjørelærer og regionsjef i 
“Wright”, en av landets største kjøre-
skoler.  
Trafikalt grunnkurs  
Det er mange 16-åringer som ønsker 
å «ta lappen», og våren betyr gode 
kjøreforhold på bare veier. Men det 
å øvelseskjøre kan gi utfordringer for 
både ungdommen og foresatte. 
I Norge må man være fylt 16 år og ha 
fullført trafikalt grunnkurs for å kunne 

øvelseskjøre med personbil. Er man over 
25 år, kan man øvelseskjøre uten grunn-
kurset, ifølge Statens vegvesen.   
Den som er med som ledsager må ha 
fylt 25 år, og hatt førerkort sammen-
hengende de siste fem årene. Bilen må 
tilhøre klasse B, og være merket med 
en godt synlig rød L på hvit bakgrunn. 
Ekstra speil på ledsagerens side, er 
obligatorisk. 
Anbefaler en kombinasjon  
Det er en kjensgjerning at jo mer man 
øver, desto bedre blir man. Dette gjel-

der også for bilkjøring. 
Før øvelseskjøringen begynner på hjem-
mebane, anbefales foreldre og andre 
ledsagere å gjennomføre de første kjø-
retimene sammen med en trafikklærer. 
Det kan gi eleven nødvendig veiledning, 
samt tips og råd om hva vedkommende 
trenger å øve på.  
Det er kombinasjonen av privat øvel-
seskjøring og kjøreskoletimer som Erik 
Andersen og hans kjørelærer-kollegaer 
ser bidrar til de beste resultatene, og 
som i lengden blir mindre kostbart.   

Hvem skal kjøre først? Når to brødre er gamle nok til å øvelseskjøre, kan tvisten avgjøres med 
stein, saks og papir. Brødrene Edvard (16) og Johannes (17) Ledal trenger begge kjøretrening 
med rød L bakpå bilen.

Av Silje Bjørnstad
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– Mange tror at det vil koste en formue 
hvis de oppsøker en trafikkskole tidlig, 
men i realiteten sparer de fleste penger 
ved å benytte seg av en kjørelærer helt i 
starten, forteller den erfarne trafikklære-
ren som har jobbet i bransjen i 43 år.   
– Vårt ønske, og for så vidt også 
myndighetenes, er at 16-åringen skal 
komme i gang med øvelseskjøring så 
tidlig det lar seg gjøre, legger han til.  
Et viktig samarbeid  
Andersen gir flere gode grunner til 
hvorfor man bør starte hos en kyndig 
kjørelærer.  Han mener det er lett for 
de unge å kopiere foreldrenes dårlige 
«kjøre-mønster» ved å sette seg bak 
rattet i familiebilen uten noen kjøretimer 
med en trafikklærer først.   
– Det vi ofte ser, er at mange begynner 
å øvelseskjøre sammen med foreldre og 
tar med seg mange uvaner og feil tek-
nikk fra starten av. Dette tar gjerne tid å 
avvenne, og vi må nullstille eleven.  
Det fører til at eleven ofte må lære 
å kjøre på nytt, samt avvenne gamle 
synder. Ifølge eksperten resulterer dette 
i at mange bruker flere kjøretimer enn 
egentlig nødvendig. 
– Det beste er å lære på en trafikkskole 
og heller øvelseskjøre og forsterke 

gode vaner hjemme mellom timene, sier 
Andersen.  
Han sier at typiske nybegynnerfeil er 
for eksempel ukorrekt sitteposisjon og 
ugunstig beinstilling i forhold til pedale-
ne, og at eleven er utydelig på fartstil-
pasning og for lite observant.   
Må vise god forståelse  
Andersen ønsker også å påpeke vik-
tigheten av å lese teori parallelt med 
kjøringen. 
– Det er mange elever som slurver med 

teorilesningen, og som av den grunn 
ikke vet hva de skal se etter eller hvor-
dan de skal oppføre seg i trafikken.   
Kjørelæreren påpeker at for å utvikle 
kompetanse og ferdigheter, må også 
den teoretiske biten være på plass. Han 
forklarer at sjåføren må ha forståelse for 
hva som gjelder, både bilteknisk og når 
det gjelder å manøvrere bilen. Det er 
et stort ansvar, og det stilles store krav 
til den som sitter i førersetet når man 
beveger seg i trafikken.   
– Det er viktig å kunne se og samhandle 
best mulig i trafikken slik at det ska-
pes flyt. En typisk gjengangerfeil er 
at ledsageren tar med den håpefulle i 
vanskelige miljøer, der eleven verken har 
forutsetning eller forståelse for hva som 
skal skje.   
Andersen har også en oppfordring til 
bilister som ser det er noen som kjører 
rundt med rød L: 
– Hold avstand! Ikke legg press eller 
stress vedkommende som allerede er i 
en presset situasjon. Samtidig er det vik-
tig at ledsager og elev som kjører med 
L bak på bilen, er oppmerksomme. Vær 
smidig, og slipp forbi og fram eventu-
elle biler som ligger bak. 

5 gode råd til deg som skal være ledsager  
Start på en stor og åpen parkeringsplass  
Begynn med det helt grunnleggende: pedalbruk, girskift og 
blinklys. Bli gjerne med på de første kjøretimene på trafikk-
skolen. Det kan gi nyttige tips og råd til øvelseskjøringen.    
Vær vennlig og tydelig  
Kjefting resulterer sjelden i god læring. Gi heller ros og 
fortell om hva som går bra. Ta opp konstruktiv kritikk på 
en saklig måte. God stemning er viktig for å opprettholde 
motivasjonen hos den som skal lære å kjøre bil.  
Vær så konkret og direkte som mulig  
Forklar hva som skal gjøres, og hvordan det skal utføres. Alt 

som virker lett for deg, kan være stressende eller vanskelig 
for eleven.  
Sett overkommelige mål for kjøreturen  
Gå gjennom hva dere skal gjøre før turen starter, slik at dere 
begge er godt kjent med det som skal trenes på.   
Hvis det skjer noe uventet  
Be eleven selv gi tilbakemelding om hva som eventuelt 
kunne vært gjort annerledes. Om et lite uhell likevel skulle 
inntreffe, ikke bli sint. Se heller på dette som en av de beste 
læringsprosessene eleven kan få. Det er bedre med en bulk 
nå, enn totalvrak senere.  

Våren er høysesong for øvelseskjøring

–Vi ønsker at 16-åringene skal komme i 
gang med øvelseskjøring så tidlig som 
mulig, sier kjørelærer Erik Andersen i 
Wright Trafikkskole.
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Dette er den sikreste 
nybilen du kan kjøpe
Subaru ga bilene sine «øyne». Etter det har antall ulykker blitt drastisk 
redusert.

Av Benny Christensen

– Ser dere de røde markørene der 
borte? Gi full gass dit, når dere passerer 
markørene slipper dere gassen. IKKE 
rør noen pedaler. Dere bare holder i 
rattet… 
Verdens biljournalister er vanligvis en 
gjeng som er relativt «barske». Timevis 
med biltesting på svingete fjellveier og 
på ulike racerbaner, og godt over gjen-
nomsnittlig komfortable med å behand-
le ratt og pedaler, som de er…
Nå er mange litt flakkende i blikket, og 
de ser en smule usikre ut. Ikke helt uten 
grunn. Noen meter bortenfor de røde 
markørene Subaru-instruktørene snakker 
om, står nemlig en massiv vegg. Den 
skal vi altså gi full gass mot. Så slippe 
gassen, men ikke røre noen pedaler. 
Inkludert bremsen. 
Det høres egentlig ikke ut som noen 
veldig god ide. Her lukter det både 

hjernerystelse, utløste airbager, bulket 
bil og ambulanse. Vi skal dundre mot 
veggen i cirka 70 km/t. 
Hendelsen fant sted i Slovenia i 2015. 
Der japanske Subaru ikke bare ville de-
monstrere, men la oss få teste, det nye, 
oppdaterte assistentsystemet EyeSight i 
den da helt nye generasjonen av familie-
bilen Outback. Et system de var tydelig 
stolte av. 
Lager 3D-modell
Kort fortalt er EyeSight et kamerabasert 
system som brukes sammen med den 
adaptive cruisekontrollen. Det overvåker 
bilens plassering i veibanen og fungerer 
som fil-holder og inneholder også en 
automatisk nødbrems, som kan bremse 
bilen for deg om en uventet hindring 
dukker opp, enten det er andre biler, 
eller fotgjengere. 

Systemet består av to høyteknologiske 
fargekameraer som opererer i stereo, 
altså uavhengig av hverandre. Alt de to 
kameraene som er plassert innvendig 
øverst i frontruten fanger opp, bearbei-
des lynkjapt av en innebygget computer 
som setter sammen filmene til et slags 
3D-bilde for at bilen selv skal forstå hva 
som skjer foran den, og ut fra det agere 
på riktig måte i ulike situasjoner. 
Systemet ble vist første gang i 2008, og 
er blitt kontinuerlig forbedret underveis. 
Dette var også en viktig bidragsyter da 
Subaru Outback for kort tid siden ble 
kåret til den sikreste nybilen man kunne 
kjøpe i 2021, av det europeiske krasj-
test-instituttet EuroNCAP. 
Det som sterkt bidro til at Outback til 
slutt trakk det lengste strået i denne 
høythengende kåringen, var fotgjenger-
beskyttelse og førerassistent-systemer. 

Subaru Outback er kanskje mest kjent for godt fire-
hjulsdriftsystem og god framkommelighet, men den 
er i tillegg en svært sikker bil. 



11MOTORFØREREN  |   2  |   2022

Der klarte ingen av konkurrentene å 
henge med den japanske bilen, som 
ellers er mest kjent for sitt gode fire-
hjulsdriftsystem, og dermed framkom-
melighet.  
Selv tilskriver produsenten mye av æren 
for den gjeve utmerkelsen nettopp det 
de ofte omtaler som «bilens øyne».  
Målet var å lage den sikreste bilen
Nye Outback har fjerde generasjon 
av EyeSight-systemet. Det inkluderer 
nå blant annet: Nødstyringsassistent, 
skiltgjenkjennelse med intelligent 
hastighetsbegrenser og oppgradert 
bremsesystem. I tillegg har EyeSight-
kameraene fått økt synsfelt, blant annet 
for å få bedre oversikt i veikryss og 
hektisk bytrafikk.
– Dette resultatet kommer etter 30 års 
erfaring og en kontinuerlig utvikling av 

både avanserte og pålitelige teknologi-
systemer. Vårt mål har vært å lage ver-
dens sikreste biler – for dem som er inne 
i bilen og for alle som er utenfor bilen, 
sa Subaru i etterkant av utmerkelsen. 
At systemet virker, er det liten tvil 
om. EyeSight har vist seg å redusere 
frekvensen av påkjørsler bakfra med 
skader med opptil 85 prosent. Samtidig 
har man mer enn halvert risikoen for 
fotgjengerpåkjørsler. Totalt er antallet 
ulykker med biler med dette systemet, 
blitt redusert med 60 prosent. Skade-
omfanget er også mindre. Det viser 
Subarus egne tall. 
Redusert salg i Norge
Her i Norge har Subaru-salget falt år 
for år. Importøren droppet å ta inn 
2021-modellene fra merket. De ville 
selge bilene som allerede sto på lager. 
Årsaken er at Subaru-modellene på 

grunn av motorisering og avgifter blir 
uforholdsmessig dyre i det norske mar-
kedet.
Salgsmålet for 2021 var på bare 450 
biler, alle modeller inkludert, mens de i 
2015 solgte nesten 4.000 biler i Norge. 
En stor tilbakegang, men de som kjøpte 
en Subaru Outback har i det minste fått 
en veldig sikker bil.
Nå venter den norske Subaru-organisa-
sjonen på den nye, elektriske Solterra, 
en bil som er utviklet i samarbeid med 
Toyota. Den dukker opp i løpet av året 
og er en modell som kan gi ny og et-
terlengtet fart i Subaru-salget.

Hva er egentlig 
EuroNCAP?
Det europeiske krasjtest-instituttet 
EuroNCAP har langt på vei blitt 
«fasiten» på kollisjonstester i vår del 
av verden. Målet er naturlig nok å få 
tryggere biler – og færre personska-
der og omkomne i trafikken.
Hos EuroNCAP utsettes nye biler 
for ulike tester. Blant annet front- og 
sidekollisjoner, men også barne-
sikkerhet, fotgjengersikkerhet og 
aktiv sikkerhet inngår i den samlede 
vurderingen.
På grunnlag av de utførte testene 
og vurderingene, belønnes bilene 
med opptil fem stjerner, som er 
toppscore. Et mål som alle bilpro-
dusenter strekker seg langt for å nå. 
Fokus på sikkerhet blir bare vikti-
gere og viktigere for bilkjøperne.EyeSight-systemet gir i prinsippet bilen øyne, i form av kameraer,  som følger med på 

trafikkbildet der man ferdes.

Her ser vi plasseringen til de to kameraene i EyeSight-syste-
met, på hver side av det innvendige speilet. Foto: Subaru. 

Subaru Outback ble nettopp kåret til den sikreste nybilen i 
EuroNCAPs tøffe sikkerhets- og kollisjonstester. Foto: EuroNcap.
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Snart er disse modellene historie

Det elektriske skiftet betyr mange nye modeller inn. Dermed må også 
mange kjente og kjære modeller gå ut.

Av Knut Skogstad

Det norske nybilmarkedet endrer seg 
hurtigere enn noen gang før. Det hand-
ler i hovedsak om to ting: Overgangen 
til elektrifiserte modeller. Og en rekke 
nye merker som etablerer seg.
Elbiler utgjør så langt i år rundt 80 
prosent av alle nyregistrerte biler her til 
lands. Det betyr at det bare er 20 pro-
sent igjen til hybrider, ladbare hybrider, 
bensin- og dieselbiler. Det er ventet at 
elbilene vil øke andelen sin ytterligere 
utover i 2022. Dermed blir det enda 
mindre igjen til alle de andre.

Etter en ganske forsiktig start, har 
antallet elbiler nærmest eksplodert de 
siste to årene. For norske kjøpere er det 
ekstra interessant at verdens bilprodu-
senter satser tungt på en biltype som er 
spesielt populær her hjemme: Nemlig 
SUV-er. Elektriske SUV-er er da også det 
som er klart attraktivt i nybilmarkedet 
nå. 
Elbilene dominerer ikke bare på salgs-
tall. De tar også over i norske bilbutik-
ker. Det blir stadig lengre mellom hver 
gang en ikke-elektrisk bil blir lansert. 
Samtidig har flere importører valgt å 

fase ut modeller som ikke er elektriske, 
tidligere enn de normalt ville ha gjort.
Støver ned
– Dette har skjedd raskere enn de fleste 
kunne se for seg for bare et par år siden. 
For norske bilimportører gir det natur-
ligvis utfordringer når markedet endrer 
seg så fort. Det koster penger å ta inn 
og lagerføre bilmodeller. Ute hos for-
handlerne handler det også om fokus. 
Når nesten alle kundene kommer for å 
kjøpe elbil, gir det ikke så mye mening å 
ha biler med andre drivlinjer stående og 

...men det kommer mange nye å velge mellom

UT: VW GOLF STASJONSVOGN UT: FORD MONDEO

VW Golf stasjonsvogn var noe av en norgesbil i flere år. Nå er den ikke 
lenger til salgs her hjemme. I stedet satser Volkswagen tungt på en hel 
familie av elbiler.

Etter flere tiår som storselger, 
forlot Ford Mondeo det norske 
markedet i fjor. Modellen blir 
heller ikke erstattet.
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Snart er disse modellene historie

støve ned. Derfor forsvinner de, forteller 
redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen i 
Broom.no.
Ford er en av dem som virkelig har ryd-
det opp. Først forsvant den store SUV-
en Edge. Før jul i fjor var det så slutt for 
den mangeårige storselgeren Mondeo. 
Også flerbruksbilene S-Max og Galaxy 
er faset ut hos Ford. I stedet handler 
veldig mye nå om elektriske Mustang 
Mach-E.
Et annet eksempel: VW Golf stasjons-
vogn. Det er ikke mange år siden den 
solgte godt i Norge, nå blir ikke bilen 
tatt inn lenger. Hos Volkswagen er også 
Beetle og flerbruksbilen Touran borte. 
Volvo har ryddet kraftig i sitt model-
lutvalg. Fra årsskiftet var alle bensin- og 
dieselbiler borte, det samme var den 
ladbare versjonen av kompakt-SUVen 
XC40.

Hos Audi forsvinner både A1 og Q2, 
mens Z4 er en av modellene som er på 
vei ut hos BMW.
Seks av sju var elbiler 
Flere japanske merker har også kre-
vende tider i Norge. En av dem som har 
merket det elektriske skiftet aller best, 
er Subaru. Det begynner å bli en god 
stund siden det ble hentet inn nye biler 
til Norge, og nå venter både importør 
og forhandlere på elbilen Solterra som 
kommer senere i år.
– Dette er nok på mange måter bare 
starten. Vi ser at mange produsenter 
bruker overgangen til elbiler som en 
anledning til å snu opp-ned på model-
lutvalget sitt. Når endringene først er så 
store, kan man på mange måter starte 
litt på nytt. Tradisjonene blir ikke så vik-
tige lenger. Nå handler det om å tenke 
nytt og tilpasse utvalget sitt til det som 

etter alt å dømme blir en overgang til 
elektriske biler i hele vår del av verden, 
sier Møller Johnsen. 
En god indikator på det siste er kårin-
gen av Årets bil som gikk av stabelen i 
starten av mars i år. Sju kandidater var 
med til finalen, der elektriske Kia EV6 
ble kåret til Årets bil i Europa 2022.
– Av disse sju var seks elbiler. Noe slikt 
har vi aldri sett før. Dette forteller med 
all tydelighet at utvikling av elbiler står i 
fokus hos de aller fleste av verdens bil-
produsenter nå. Det er her de investerer 
de store pengene. Mens nyutvikling av 
bensin- og dieselmotorer er kuttet hos 
de aller fleste. Dette vil nok bidra til å 
gjøre at skiftet går enda raskere, avslut-
ter Møller Johnsen. 

...men det kommer mange nye å velge mellom

NY I GAMET: VOLVO C40 

Mye har endret seg hos norske Volvo-forhandlere de siste årene. 
Stikker du innom én av dem nå, vil du ikke finne en eneste nybil som 
har bensin- eller dieselmotor. Nå er det kun ladbar hybrid og elbiler 
som gjelder.
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Bruker mobilen mest mens de sitter bak rattet

Statistikken kvinner ikke liker å toppe: 

Kvinnelige sjåfører er verstinger når det gjelder ulovlig mobilbruk i bil. En 
positiv nyhet er at mobilbruken samlet er på tur nedover.

Av Silje Bjørnstad

– Kvinner bruker mobilen opp mot 
dobbelt så mye som menn mens de 
kjører, sier skadeforebygger Therese 
Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet 
til SpareBank 1 og DNB. Statistikken er 
hentet fra selskapets kjøredata fra 2021. 
Lignende adferd så man i 2020. 
Totalt sett har mobilbruken bak rat-
tet blitt redusert med over ti prosent 
fra 2020 til 2021. Kvinner har redusert 
mobilbruken med åtte prosent, mens re-
duksjonen er det dobbelte – 16 prosent 
– blant mannlige bilførere.  
– Livsfarlig mobilbruk 
I tillegg til at menn har redusert mobil-
bruken mer enn kvinner, viser statistik-

ken at menn også anvender telefonen 
mindre mens de sitter i førersetet. I 
2020 brukte mannfolka mobilen 30 pro-
sent mindre enn damene, og i fjor var 
tilsvarende tall 36 prosent. 
– Dette er en fin utvikling. Vi anbefaler 
alle å holde fingrene unna mobilen når 
de kjører. Mobilbruk bak rattet er poten-
sielt livsfarlig, og forårsaker mange store 
og små trafikkulykker, sier Nielsen. 
Datagrunnlaget er fra totalt 77 millioner 
kjørte kilometer (48 millioner i 2021), 
og drøyt 7000 aktive brukere av appen 
Smartbil. Det er faktisk tasting og bruk 
av mobilen som registreres, ikke om du 
for eksempel streamer musikk. 

Vent med scrollingen! 
– Dataene viser at kvinnelige sjåfører 
hadde en topp i mobilbruk i juli, med 
3,5 prosent andel av kjøringen. Nord-
menn kjører om lag 1175 km i måneden 
og det vil si at kvinner i snitt kan ha kjørt 
40 kilometer med mobilen i bruk, bare 
denne måneden, sier Nielsen. 
Menn fikk en topp på mobilbruk bak 
rattet i mars 2020, samme måned som 
koronaen traff oss. Én hypotese er at 
menn sjekket en stor mengde nyheter 
som “ikke kunne vente”. 
– Meldinger, nyhetsvarsler og push fra 
sosiale medier kan alltids vente. Les 
nyheter og meldinger når du har stanset 

FARLIG MOBILBRUK: Å sjekke mobilen 
når du kjører bil er ulovlig og kan føre til 
en bot på 7450 kroner. 
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Bruker mobilen mest mens de sitter bak rattet

bilen, sier skadeforebyggeren.  
Flere menn blir tatt 
UP oppfordrer alle til ikke å bruke mobil 
i bil. Deres tall viser at menn oftere blir 
tatt for ulovlig bruk av mobilen bak rat-
tet. Dette kan henge sammen med at 
menn kjører mer og oftere enn kvinner. I 
løpet av 2021 ble 4063 kvinner og 9561 
menn tatt for mobilbruk.  
– Tallene viser at det er en overvekt av 
menn som får forenklet forelegg for 
å snakke ulovlig i mobil i bil, sier Roar 
Skjelbred Larsen, assisterende UP-sjef. 
Blir du tatt for å bruke håndholdt mo-
biltelefon mens du kjører bil, får du en 
saftig bot og tre prikker på førerkortet.  

– Satsen for ulovlig mobilbruk ble opp-
justert 1. mars i år - fra 5 000 kroner til 7 
450 kroner, påpeker Skjelbred Larsen.  
– For å bruke telefonen lovlig når man 
kjører, må den være plassert forskrifts-
messig i egen mobilholder eller være 
koblet til et håndfri-system, legger han 
til.  
Lovlig mobilbruk i bil 
Det er altså strengt forbudt å røre 
mobilskjermen når du kjører. Er mobilen 
koblet til bilen med bluetooth eller du 
kan betjene telefonen med håndfrie 
løsninger, som for eksempel knapp på 
rattet, kan du finne kontakter i adresse-
listen, ringe og legge på. 

Er mobilen forsvarlig fastmontert på 
dashbordet, har du i tillegg lov til å taste 
et telefonnummer. Har du mobilen lig-
gende ved siden av deg og ledning til 
øret, kan du motta samtaler når det er 
en svarknapp på ledningen.  
Å surfe på nett, skrive SMS eller sjekke 
sosiale medier, er ulovlig når du kjører 
bil, selv om mobiltelefonen er plas-
sert forskriftsmessig eller er tilkoblet 
et håndfri-system. Det skal heller ikke 
brukes annet elektronisk utstyr, for ek-
sempel nettbrett.  

– Ikke bruk mobilen mens du kjører. Meldinger, nyhetsvarsler og push fra sosiale me-
dier kan alltids vente, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind forsikring.

Over firedoblet 
på 14 måneder
Ved utgangen av 2020 kostet det 
1.700 kroner i bot og ga to prikker i 
førerkortet dersom man ble tatt for 
å bruke mobiltelefon samtidig som 
man kjørte bil.
Fra 1. januar 2021 kom det nye 
satser, og det ble tredoblet til 5.000 
kroner i bot og tre prikker i fører-
kortet.
Nå er beløpet hevet ytterligere. Fra 
1. mars 2022 må du ut med 7.450 
kroner, og du får tre prikker om du 
blir stoppet for mobilbruk i bil.
– Reaksjoner på overtredelser i 
trafikken er en viktig del av politiets 
forebyggende arbeid for å redusere 
antallet alvorlige trafikkulykker. UPs 
prioriterte kontrollområder er fart, 
rus og atferd. Sistnevnte tar blant 
annet for seg ulovlig bruk av mobil-
telefon. Vi ber dere om ikke å bruke 
mobil i bil, å overholde fartsgrensen, 
kjøre rusfri, bruke bilbelte og være 
oppmerksomme i trafikken, sier UP-
sjef Knut Smedsrud til avisen Tidens 
Krav.
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Fluid Film-pakke med proff 
trykkbegerpistol TB301. 
Det du trenger for å antirust-
behandle én bil. En av de mest 
økonomiske investeringene du 
kan gjøre. Les mer på fluidfilm.no

TA VARE PÅ DET DU HAR

BILKONTROLL.NO

Finn ditt nærmeste 
antirustverksted på

FLUIDFILM.NO

Airmaster ozongeneratorer 
er utviklet og produsert i 
Sverige. Her får du god 
kvalitet til riktig pris, og 
du kan være trygg på god 
service i mange år etter at 
du har kjøpt et apparat.

2695,-

AllTemp Handy 
sorpsjonsavfukter. 
Fem års garanti! 
Effektiv ned til 1º. 
Tykk silikonslange 
medfølger. 

3995,-

GJØR DET SELV!

TØRR GARASJE!

Fjern lukt med ozon! 

Vi er eneimportør av Fluid Film antirustolje fra USA

3990,-

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  

BESTSELGER

To millioner elbiler krever 7.000 nye hurtigladere
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BESTSELGER

Politikerne har for lengst bestemt at 
alle nye personbiler og lette varebi-
ler skal være nullutslippskjøretøy fra 
2025. De krever også at nye bybusser 
fra samme år skal være elektriske eller 
bruke biogass. Det tredje målet gjelder 
tungtransporten. Her er det magiske 
årstallet 2030, og det politiske målet er 
at alle nye tyngre varebiler, 75 prosent 
av langdistansebussene og 50 prosent 
av lastebilene skal være nullutslippskjø-
retøy.
På norske veier ruller det i dag omkring 
470.000 elektriske lette kjøretøy og cirka 
660 tyngre elkjøretøy, hovedsakelig 
busser og lastebiler. Salgsmålene i 
Nasjonal Transportplan tilsier at antallet 
i 2030 vil ha økt til to millioner lette 
kjøretøy og rundt 35.000 busser og 
lastebiler. Skal vi unngå fullstendig kaos 
langs veiene, må antallet hurtigladere 
økes kraftig.
Trenger mellom 6 000 og 10 000
Helt konkret mener Statens vegvesen 
og Miljødirektoratet at det er behov for 
mellom 6 000 og 10 000 flere hurtigla-
dere til lette kjøretøy, samt 1500-2500 
ladere til tunge kjøretøy. 

Fire faktorer trekkes frem som avgjø-
rende for hvor mange ladere vi kommer 
til å trenge:
Hvor raskt bilen lades

Hvor stor batteripakken i bilen er

Når og hvor ladebehovet oppstår

Hvor god tilgangen til normallading er

Mens nye hurtigladere bygges til å 
kunne levere 150 kW, kan halvparten av 
dagens ladere levere maksimalt 50 kW. 
Det betyr altså at ladingen skal kunne 
skje tre ganger så raskt på de nye la-
derne. En «propp i systemet» vil likevel 
være mange av de eldre elbilene, som 
ikke kan lades på 150 kW. Dette gjelder 
for øvrig flere av bilene som selges i 
dag.
– Rask utvikling
Samtidig vil tilstrekkelig utbygging av 
normallading på alle steder man besø-
ker i noen timer, kunne bidra til mindre 
behov for hurtiglading
– Det skjer en rask teknologisk utvikling 
som påvirker behovet for hurtiglading. 
Flere hurtigladere er nødvendig for å 

nå målene for elektriske kjøretøy, sier 
miljødirektør Ellen Hambro i en presse-
melding fra Miljødirektoratet.
Fire problemområder
I tillegg til å vurdere behovet for antall 
nye ladere, sier rapporten også noe om 
hva som er de største problemene med 
dagens hurtigladesystem.
For det første er det ikke spesielt bru-
kervennlig: Flere ulike apper og brikker, 
uoversiktlige prismodeller, stasjoner som 
ikke fungerer og køer på enkelte steder 
til visse tider.
Det andre elbileiere ofte etterlyser gjel-
der bedre skilting, tak, servicetilbud og 
køordninger.
Det tredje som må bli bedre er bedre 
dialog mellom de ulike aktørene. De 
må bli flinkere til å dele data og utvikle 
bransjestandarder for stasjonene.
Mange etterlyser også ladestasjoner 
som tilfredsstiller kravene til universell 
utforming, og som er tilpasset ulike 
bilmodeller og biler med hengere.

To millioner elbiler krever 7.000 nye hurtigladere

Hvis nordmenn fortsetter å kjøpe elektriske biler i samme tempo, så forstår 
alle at vi vil trenge tusenvis av nye hurtigladere i årene som kommer. Nå er det 
laget en utredning som viser behovet mer nøyaktig.

Av Jøran Ledal
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Foreslår permanent automatisk billettering 
Regjeringen ønsker å endre loven:

Istedenfor manuell betaling, ble det under koronaperioden innført 
skiltgjenkjenning eller registrering med AutoPass-brikke, for å betale 
fergebillett. Nå kan denne ordningen bli permanent.

– Da må vi endre loven, sier samferd-
selsminister Jon-Ivar Nygård i en pres-
seuttalelse. 
– For å kunne innføre dette som en 
permanent ordning, må vi få på plass 
gode og sikre løsninger for behandling 
av personopplysninger. Det er hovedfor-
målet med forslaget til lovendringene, 
sier Nygård. 
Forslag til endringene er sendt på hø-
ring. Fra april 2020 frem til 1. juli 2022 
er det innført en midlertidig lov som 
gjør det mulig å betale for fergebillett 
uten å være i kontakt med mannskapet. 
– Dette har vært populært, og mange 

ønsker ordningen på permanent basis, 
sier Nygård. 
Vil videreføre 
Det er Statens vegvesen som har sendt 
ut forslaget på høring. Dag Hole, pro-
sjektleder for AutoPass ferge i Statens 
Vegvesen, forklarer at koronapandemien 
førte til at man ikke lenger betaler med 
kontanter for fergebillett. Det er dette 
man nå foreslår blir videreført.
– Statens vegvesen foreslår derfor å 
endre yrkestransportlova for å gi hjem-
mel til å behandle personopplysninger 
ved billettering på ferge, forklarer han. 
For de fleste bilister vil det ikke være en 

merkbar endring når det gjelder beta-
ling på fergene. 
– Lovendringen betyr ingenting i praksis 
for folk som allerede har en bombrikke 
eller en fergeavtale.
Prosjektlederen i Statens vegvesen leg-
ger til at det kan være enkelte som ikke 
er like begeistret for forslaget da kon-
tanter er et anonymt betalingsmiddel. 
Hole understreker at anonymitet er et 
viktig nøkkelord for lovendringen. Noen 
fergestrekninger startet en prøveord-
ning med AutoPass allerede i 2019, og 
ifølge Hole ville denne løsningen kom-
met på plass uavhengig av koronapan-

Av Silje Bjørnstad
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Foreslår permanent automatisk billettering 

Dette er forslaget:
• Forslaget som er sendt på høring, vil 
gi offentlige myndigheter, selskap eller 
andre juridiske personer som er gitt løy-
ve for persontransport i rute, hjemmel til 
å behandle personopplysninger når det 
er nødvendig for å utføre oppgaver gitt 
i, eller med hjemmel i yrkestransport-
loven eller for å oppfylle internasjonale 
forpliktelser under lovens virkeområde. 
• Videre bes det om hjemmel for å be-
handle personopplysninger i forbindelse 
med billettering på ferge.

demien. På grunn av situasjonen med 
Covid-19 ble ordningen satt i gang litt 
raskere enn planlagt. 
Påvirker ikke prisene 
Når høringen er avsluttet 7. april, vil 
Statens vegvesen behandle innspillene. 
Deretter vil de sende over et forslag til 
lovendring til Samferdselsdepartemen-
tet med mål om at endringen trer i kraft 
fra 1. juli 2022. 
Videre understreker Hole at endringen 
ikke vil påvirke prisen for de reisende, 
eller antall ansatte på fergene. 
– Alle ferger har sikkerhetsbemanning, 
og en automatisk skiltgjenkjenning vil 

kunne bidra til at mannskapet bruker 
mindre tid på billettering, og mer tid på 
andre ting - som for eksempel å hjelpe 
passasjerer som har behov for bistand. 
Når det gjelder billettpriser forklarer 
prosjektlederen at man i dag betaler per 
kjøretøy, og ikke kjøretøy pluss antall 
passasjerer slik tilfellet var tidligere. 
– Prisen slik den er i dag er i gjennom-
snitt lavere for de reisende enn den var i 
begynnelsen av 2020.

Dag Hole er prosjektleder for AutoPASS ferge i Statens vegve-
sen. (Foto: Statens vegvesen)

Svelene selges fremdeles, men betalingen foregår digitalt - helt 
uten kontakt med mennesker. (Foto: Jøran Ledal)

De gamle fergekioskene med hyggelig betjening som solgte 
kaffe og sveler er erstattet av automater. (Foto: Jøran Ledal)

Koronaen fjernet billettørene fra norske fergedekk. Nå kan 
yrkesgruppen bli borte for godt. (Foto: Jøran Ledal)
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De siste årene har vært en perfekt 
lederskole for generalsekretæren. Hun 
sier hun selv har måttet lære veldig mye 
underveis, og at hun har vokst med 
organisasjonen. 
– Det har vært fantastisk spennende, vi 
har vært i konstant utvikling og endring. 
Det er noe annet å lede ledere, slik jeg 
gjør i dag, enn å være en del av en liten 
gjeng på et litt slitent kontor. Men jeg 
har stortrivdes hele veien, sier Christina 
Bu. 
Varierte jobbdager 
Christina var 34 år da hun ble ansatt i 
Norsk elbilforening. Hun har bakgrunn 
som blant annet miljørådgiver i NAF. 
Generalsekretæren er utdannet sam-
funnsviter med Master i ESST - Society, 
Science and Technology in Europe, samt 
ledelse fra BI. 
– Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut 
for deg? 

– Mine arbeidsdager er sjelden typiske! 
Det går i interne og eksterne møter, 
intervjuer og noen reiser innimellom.  I 
forrige uke kjørte jeg for eksempel en 

Paxster (den eneste elbilen produsert i 
Norge) rundt i Oslo på mandag, gjorde 
klart styrepapirer tirsdag, ble intervjuet 
av BBC og NRK onsdag, møtte en ny 
bilprodusent pluss deltok på årsmøte i 
Vestfold og Telemark elbilforening tors-
dag og hadde ledermøte fredag.
– Hva er det beste med jobben din? 

– Det er nok at den er så variert, samt at 
jeg får jobbe sammen med utrolig kom-
petente og hyggelige medarbeidere. I 
tillegg vil jeg påstå det er et stort pluss 
å jobbe i skjæringspunktet mellom det 
samfunnsmessige og det forretnings-
messige. Vi jobber for en svært viktig 
sak, nemlig å kutte klimagassutslippene 
fra transport. Så må vi også sørge for at 
vi er en attraktiv medlemsorganisasjon 
som tilbyr gode medlemsfordeler. 
Rekord på rekord 
Elbilforeningen har jobbet aktivt for 
elektrifisering av transportsektoren i 
over 25 år, og er en sentral bidragsyter 
til løsningene som har gjort Norge 
verdensledende på elbil. Norsk elbilfor-
ening er en medlemsorganisasjon som 

fremmer elektrisk mobilitet til beste for 
klima og miljø. I dag er det 14 lokalfore-
ninger, og organisasjonen er represen-
tert i alle landets fylker. 
– Hvordan vil du beskrive utviklingen av 
elbil-markedet de siste 5-10 årene her i 
Norge? 

– Det har vært en utrolig utvikling! Ingen 
hadde trodd at utviklingen skulle gå så 
fort, heller ikke vi i Elbilforeningen. Selv 
om vi ofte ble fortalt at vi dro på litt for 
mye i framskrivingene våre. Jeg husker 
godt at vi feiret å ha nådd 50.000 elbiler 
tilbake i 2015, det var en milepæl. Siden 
har rekordene i markedsandeler bare 
fortsatt. 2021 endte med 64,5 prosent 
elbiler i nybilsalget. 
Christina Bu sier den norske elbilsukses-
sen viser vei internasjonalt og får mye 
oppmerksomhet, men påpeker at det 
ikke skjer av seg selv. 
– Norge er et foregangsland. Mange har 
sett hva vi har gjort og lært av dette. 
Det er moro å se konkret elbil-politikk 
bli innført i andre land etter norsk mo-
dell. 

Av Silje Bjørnstad

Navn: Christina Bu 
Alder: 42 år

Sivilstatus: Samboer

Bosted: Oslo 
Egen bil: Elbil, så klart.
Aktuell: Leder for Norsk elbilforening

Christina Bu visste ikke helt hva hun gikk til, da hun i 2014 takket 
ja til lederjobben i Elbilforeningen. Den gangen hadde foreningen 
rundt 10.000 medlemmer og fem ansatte. I dag er det over 
100.000 medlemmer og snart 50 ansatte. 

– Ingen hadde trodd 
utviklingen skulle gå så fort
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– Det er et politisk ansvar å sikre at elbi-
ler vinner konkurransen i nybilmarkedet. 
Dersom regjeringen etter hvert tenker 
å fase inn moms på elbiler, må dette 
skje med varsomhet. Forutsetningen må 
være at også nye forurensende biler blir 
dyrere, mener hun. 
Nullutslipp fra 2025 
På spørsmålet om hva generalsekretæ-
ren tenker om elbil-utviklingen de neste 
årene, er svaret klart og tydelig:
– Målet er jo at 100 prosent av nybilsal-
get skal være nullutslipp fra 2025. Dette 
målet er jeg overbevist om at vi kommer 
til å nå, om vi virkelig vil. God elbilpoli-
tikk, samt veldig gode valgmuligheter 
når det gjelder ulike elbilmodeller, gjør 
dette mulig, sier Bu. 
– Om man sjekker Elbilvelgeren på elbil.
no finnes det nå rundt 70 forskjellige 
elbilmodeller på markedet i Norge. Der-
som vi inkluderer varebiler er det rundt 
90. Om vi når 100 prosent nybilsalg i 
2025, og vi fortsetter å selge kun elbiler 
i årene deretter, har vi snart elektrifisert 
hele den norske bilparken. 
«Alle» kjører elbil 
I dag selges det elbiler over hele landet. 
For Elbilforeningen har det vært et ut-
trykt mål å jobbe for at alle skal kunne 
kjøre elbil - inkludert de som er avhen-
gig av bil i distriktene. Christina Bu på-

peker også at den typiske elbil-sjåføren 
har endret seg de siste årene. 
– Før var det entusiastene som var sær-
lig teknologisk interesserte og engasjert 
i klimaproblematikken. Nå er det alle 
slags typer mennesker som kjører elbil. 
Den aller vanligste elbil som ruller på 
norske veier, er Nissan Leaf. 
– Hva slags konkrete tiltak og mål job-
ber Elbilforeningen med akkurat nå? 

– Vi jobber for at vi skal bli verdens 
første land som full-elektrifiserer vei-
transporten. I tillegg jobber vi for at det 
skal være enkelt å lade og selvfølgelig at 
det skal være tilgjengelig ladestasjoner 
over hele landet. 
Forventer nok en elbil-sommer 
Selv om stadig flere velger å skaffe 
seg elbil, er det ingen hemmelighet at 
utbyggingen av ladestasjoner fortsatt 
henger langt etter. De siste somrene har 
det vært rekordmange elbiler på veiene, 
og mange har irritert seg over mangel 
på lademuligheter og lange ladekøer. 
– Hvordan tror du den norske elbil-som-
meren blir i år? 

– Det kommer til å bli en sommer med 
enda flere elbiler enn i fjor. Med så 
mange elbiler på veier i Norge vil vi nok 
oppleve en stresstest av hurtiglading. 
Vårt råd er å lade mens du kan, ikke når 

du må. 
– I tillegg er det lurt å planlegge biltu-
ren. Her kan Elbilappen være til god 
hjelp. Den er nylig oppgradert og til-
gjengelig for alle, tipser elbil-eksperten 
som også tror mange vil velge elbilferie 
i Europa i år. 
Shoppestopp 
Det er kanskje ingen overraskelse at 
generalsekretæren i norsk Elbilforening 
er opptatt av klima og miljø. Også på 
privatfronten tar hun miljøvennlige valg, 
og har blant annet hatt shoppestopp i 
ett år, to ganger. I tillegg kjører Bu selv-
følgelig elbil. 
– Mitt ønske om å bidra til å kutte utslip-
pene, er det som virkelig motiverer 
meg. Jeg mener dette først og fremst 
må skje med sterk politikk som fører til 
raske endringer. Det har vi vist er fullt 
mulig med elbilsuksessen i Norge, og 
jeg prøver selvsagt å gjøre mitt beste på 
privaten også. 
– Helt til slutt Christina, hva liker du å 
gjøre når du IKKE er på jobb? 

- Jobben tar mye tid, men jeg prøver 
å få tid til litt trening innimellom. Så 
liker jeg godt å være på fjellet eller ved 
sjøen, og å invitere venner på middag.
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HISTORIE
1. Hvem var Ivar Aasen, og hva er han 

kjent for? 
2. Hva heter festningen som ble brukt 

under senkingen av det tyske krigs-
skipet Blücher 9. april 1940? 

3. Hvem var De fire store?  
4. Hvilket år ble det første funnet av 

olje gjort i Norge?
5. Når og hvor ble Vinter-OL arrangert 

sist i Norge? 

Svar Geografi
1. Valletta 2. Ladoga ligger i Russland 
og har en utstrekning på 18180 km2 
3. Svartisen er Norges nest største isbre 
og ligger i Nordland fylke 4. Sveits har 
fire offisielle språk (tysk, italiensk, fransk 
og rumensk) 5. 193 medlemsland

Svar Kroppen
1. Et voksent menneske har 4-6 liter blod 
i kroppen avhengig av kroppsstørrelse 
2. Foten 3. 206 enkeltknokler 4. Stape-
diusrefleksen er den minste muskelen i 
kroppen og sitter i øret. Denne muske-
len sørger for å beskytte øret mot høye 
lyder. 5. Leveren produserer plasma-
proteiner og galle, i tillegg spiller den en 
vesentlig rolle i kroppens stoffskifte.

Svar Dyreriket
1. Isbjørnen 2. Skilpadder er de 
lengstlevende virveldyrene, og påstås å 
ha oppnådd enn alder på 200 år 
3. Fossekall 4.  Den største registrerte 
elefanten veide hele 12 tonn, mens en 
vanlig elefant veier 5-6 tonn
 5. Innlandstaipanen er verdens giftigste 
slange og har nok gift til å drepe 100 
personer

Svar Musikk
1. 1973 2. Toronto, Canada 3. Jazzen 
oppstod i USA blant den afrikansk-ame-
rikanske befolkningen
4. Den ble faktisk vedtatt 11. desember 
2019, men skrevet av Bjørnstjerne Bjørn-
son i 1859. 5. Justin Bieber 6. Belfast

Svar Historie
1. Ivar Aasen var en norsk språkforsker, 
dikter og botaniker. Han er kjent for å 
være opphavsmannen til nynorsk som 
skriftspråk 2. Oscarsborg Festning 
3. De fire store er i norsk litteratur 
en betegnelse brukt om Bjørnstjerne 
Bjørnson, Henrik Ibsen, Alexander 
Kielland og Jonas Lie 4. 1967 5. 
Lillehammer 1994

GEOGRAFI
1. Hva heter hovedstaden på Malta?
2. Hva heter Europas største innsjø?
3. I hvilket fylke ligger Svartisen?
4. Hvilket land i Europa har fire offisi-

elle språk?
5. Hvor mange land er medlemmer av 

FN?

KROPPEN
1. Hvor mange liter blod har et vok-

sent menneske?  
2. Hvilken kroppsdel heter tarsus på 

latin?
3. Hvor mange knokler er det i krop-

pen?
4. Hva er menneskekroppens minste 

muskel?
5. Hva er leverens funksjon?

DYRERIKET
1. Hva er Norges største rovdyr?
2. Hvor gammel kan en skilpadde bli?
3. Hva er Norges nasjonalfugl? 
4. Hvor tung kan en elefant bli?
5. Hva er verdens giftigste slange?

Svar Sport
1. 37 medaljer 2. Capoeira, brasiliansk 
kampsport 3. Formel 1 4. Polo
5. 11 spillere på hvert lag

SPORT
1. Hvor mange medaljer tok Norge 

under OL i 2022? 
2. Hva heter kampsporten som 

kjennetegnes av dans, musikk og 
akrobatikk?

3. Hva er den øverste klassen i bil-
sport?

4. Hva heter ballspillet hvor utøvere 
rir på hest og holder langskaftede 
køller? 

5. Hvor mange spillere er det på et lag 
i cricket?

MUSIKK
1. Hvilket år ble rockebandet AC/DC 

dannet? 
2. Hvor kommer artisten Drake fra? 
3. Hvor oppstod musikksjangeren jazz? 
4. Hvilket år ble «Ja, vi elsker dette 

landet» vedtatt som nasjonalsang? 
5. Hvilken artist var mest spilte på 

Spotify i Norge i 2021?
6. I hvilken by ble artisten Van 

Morrison født?

TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅR STORE PÅSKE-QUIZ!
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PÅSKENØTTER
5555
Motorførerens

Svar Oppfinnelser
1. Erik Rotheim var en norsk 
diplomingeniør og oppfinner 2. Nicolas 
Joseph Cugnot 3. Apotekeren John 
Pemberton oppfant i 1886 Coca-
Cola når han skulle lage en kur mot 
hodepine 4. Ferruccio Lamborghini, 
som først produserte sykler, mopeder og 
traktorer. 5. Forsker Kristian Birkeland, 
som er avbildet på den tidligere norske 
200-lappen.

Svar Lett Blanding
1. Kjell Magne Bondevik 2. Haakon 
Magnus av Norge 3. Norge, Sverige og 
Danmark 4. 110 km/t 5. Kinesisk 
6. Erlend Loe 7. Med hjartet på rette 
staden 8. Miami Vice 9. Torsk

Svar Underholdning
1. Solan 2. Lillegul 3. Heimebane 4. 
Thomas Gullestad 5. 2012

Svar Biler
1. Taycan 2. Toyota 3. Ingeniør Ferdi-
nand Porsche fikk i oppdrag av Adolf 
Hitler å konstruere en tysk folkebil. 4. 
Opel laget opprinnelig symaskiner og 
tråsykler. 5. Norge

OPPFINNELSER 
1. Hvem oppfant aerosolboksen?
2. Hvem lagde den første dampdrevne 

vognen? 
3. Hvem oppfant den verdenskjente 

leskedrikken Coca-Cola?  
4. Hvem oppfant bilmerket 

Lamborghini? 
5. Hvem oppfant kunstgjødselen?

LETT BLANDING
1. Hvem var Norges statsminister fra 

1997 til 2000? 
2. Hva heter Norges kronprins?
3. Hvilke land består Skandinavia av?
4. Hva er Norges høyeste fartsgrense?
5. Hva er verdens mest utbredte 

språk?
6. Hvilken kjent forfatter kom i 2012 

med barneboken Rumpemelk fra 
Afrika?

7. Hva er den norske tittelen på tv-
serien Heartbeat?

8. I hvilken krimserie fra 1980-tal-
let møtte vi «Sonny» Crockett og 
«Rico» Tubbs?

9. Hva betyr det spanske ordet 
bacalao?

UNDERHOLDNING
1. Hva heter den optimistiske og snak-

kesalige skjæra i Flåklypa? 
2. Hva heter den gule Ford Mustangen 

i bilfilmene Børning?  
3. Hva heter NRK-serien hvor vi blir 

kjent med Helena Mikkelsen, den 
første kvinnelige fotballtreneren i 
den norske eliteserien?

4. Hvem hadde hovedrollen i filmen 
Den 12. mann?

5. I hvilket år kom filmen Kon-Tiki?

BILER
1. Hva heter Porsches eneste elbil-

modell?
2. Hvem var verdens største bilprodu-

sent i 2021?
3. Hvem "oppfant" bilmerket Volks-

wagen? 
4. Hva produserte Opel opprinnelig 

før biler? 
5. Hvilket land i verden har størst 

Tesla-andel?

TEST KUNNSKAPENE DINE MED VÅR STORE PÅSKE-QUIZ!
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Nulltoleranse for all  
rus langs våre veier

Notodden kommune
notodden.kommune.no

Aurland kommune 
aurland.kommune.no

Hustadvika kommune
hustadvika.kommune.no

Fyresdal kommune
fyresdal.kommune.no

Krødsherad kommune
krodsherad.kommune.no

Bamble kommune
bamble.kommune.no

Vardø kommune 
vardo.kommune.no

Tlf. 986 80 474/922 84 969

Lena & Centrum  
Trafikkskole AS
Vallevegen,  2850 LENA 

Tlf. 61 16 14 50

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD 

Tlf. 33 45 70 00

Fjellgutta AS 
Høyfjellssenteret 

 Fageråsen 
2420 TRYSIL 

Tlf. 480 44 999

Fjellheim  
Brønnboring AS

Lausgardsvegen 40 
2860 HOV

Tlf. 61 12 23 26

NorthSea  
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK 
Tlf. 35 57 37 50

XL-Bygg Uvdal 
Trelast A/S 

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

JAN IVAR  
BAKKA

Egil Hålands vei 14 B 
3055 KROKSTADELVA 

Tlf. 476 83 385

Eidsvoll Trafikkskole A/S 
Lars Tønsagers v 2 

2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Bogøy 
8288 BOGØY

Tlf. 75 77 72 07

TrafikkDirigering AS
Valhallavegen 12

2060 GARDERMOEN 
Tlf. 400 46 000

Nyland Maskin AS 
Gamlevegen 1 

6826 BYRKJELO  
Tlf. 957 06 000

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Våler kommune 
valer-of.kommune.no

Halden kommune 
halden.kommune.no

Rusettervernet 
i Sogn og  
Fjordane 
6901 FLORØ

Tlf. 948 34 493

Støget 74 
4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

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

J.O. Stavs veg 2, 
7088 Heimdal

Tlf. 72 83 00 00
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Den velkjente Audi-logoen med fire sam-
menkoblede ringer oppsto fem år før 
Volkswagen ble etablert – i 1932. Ringene 
har med andre ord 90-års jubileum i år!

Men visste du at det var en trussel om 
konkurs som resulterte i de fire ringene?

 LES MER OM AUDI PÅ DE NESTE SIDENE
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Konkurs-trussel førte til de berømte sirklene

I dag er Audi en svært suksessrik bilprodusent. Men det har vært både 
humper og svinger opp gjennom årene.

Gjennom historien har hundrevis av 
bilmerker kommet – og blitt borte igjen. 
Noen få har klart seg gjennom skiftende 
tider, men også disse har hatt sine opp- 
og nedturer. De som har levd lengst, 
kan se tilbake på godt over hundre års 
tradisjoner, som for eksempel Merce-
des-Benz som regner 1886 som stiftel-
sesåret. Franske Peugeot ble etablert 
bare tre år senere, i 1889. Skoda så 
dagens lys i 1895, Renault i 1898 og Fiat 
i 1899.
Volkswagen, som i lange perioder har 
vært Norges mest solgte bilmerke, er 
bare ungdommen – etablert i 1937. I 
dag er dette en av verdens største bil-
produsenter, og VW-konsernet omfatter 
merker som Skoda, Seat, Lamborghini, 
Porsche og Audi på personbilsiden.
Kanskje er du blant dem som tror at bil-
merket Audi oppsto på 1960-tallet, da 

modeller som Audi 60 og Audi 100 duk-
ket opp? Slik er det ikke. Den velkjente 
Audi-logoen med fire sammenkoblede 
ringer oppsto faktisk fem år før Volkswa-
gen ble etablert – i 1932.
Ringene har med andre ord 90-års 
jubileum i år! Og ikke nok med det – det 
opprinnelige bilmerket Audi ble etablert 
allerede i 1909, som en mer oppdatert 
og modernisert videreføring av Horch.
Fire ringer
Den økonomiske krisen som rammet 
verden fra 1929 sendte også mange tys-
ke bilprodusenter ut i store økonomiske 
problemer. Ikke rent få gikk overende, 
mens andre måtte finne fremtidsløsnin-
ger gjennom nye samarbeidsformer.
Audi, DKW, Horch og Wanderer var alle 
bilmerker med flere tiårs historie, men 
nå truet konkursen like rundt hjørnet. 

Løsningen ble en fusjon av disse fire til 
det nye selskapet Auto Union AG, som-
meren 1932.
Varemerket som ble valgt, var altså de 
fire ringene vi kjenner så godt i dag, der 
hver ring representerer ett av de fire 
opprinnelige merkene i denne rekkeføl-
gen: Audi, DKW, Horch og Wanderer. 
Eldst av de fire var Wanderer, som var 
etablert allerede i 1885, men som først 
fikk Wanderer-navnet et tiår senere. 
Horch kom til i 1899, Audi i 1909 og 
DKW i 1916.
De fire bilmerkene eksisterte videre side 
om side med Auto Union som produ-
sent, men i hver sine deler av markedet 
– fra småbiler (DKW) til store Horch 
limousiner med 8-sylindret motor.
Fulgte med på lasset
Utover 1930-tallet var Auto Union den 

Av Frank Williksen



27MOTORFØREREN  |   2  |   2022

Konkurs-trussel førte til de berømte sirklene

nest største bilprodusenten i Tyskland. 
Under krigen ble Auto Unions fabrik-
ker til dels lagt i ruiner, blant annet i 
Zwickau, som nå havnet i det som etter 
krigen ble kjent som DDR (Deutsche De-
mokratische Republik). Selskapet Auto 
Union flyttet til Ingolstadt, der Audi 
fortsatt holder til.
Den første tiden ble det her produsert 
biler under merket DKW, og en tid med 
to-takts motor. Denne motortypen var 
ganske populær utover 1950-tallet og 
litt inn i 1960-årene, men da sank etter 
hvert populariteten raskt. Markedet ville 
heller ha fire-takts motorer.
Auto Union ble i løpet av 1958 og 1959 
kjøpt opp av Daimler-Benz, men det var 
først etter at Volkswagen overtok, det 
gamle bilmerkenavnet Audi igjen ble 
tatt i bruk. 
Dette skjedde på midten av 1960-tal-

let, og med på lasset fulgte varemerket 
med de fire ringene. Audi skulle bli et 
premium-merke på linje med BMW 
og Mercedes-Benz. Den ambisjonen 
ble svært tydelig med lanseringen av 
storbilen Audi 100 i 1968, som var den 
første nye bilen etter at Audi ble en del 
av Volkswagen.
Veien til premium
Å løfte Audi opp, var imidlertid ikke 
gjort i en fei. Men særlig 80-tallet var 
viktig i denne prosessen. Da ble Audi 
tilført store ressurser, både på teknologi 
og på designutvikling. Firehjulstrekk-
systemet quattro ble en svært viktig del 
av merkevaren. Audi tok også sjansen 
på å prise bilene sine langt høyere enn 
tidligere. Skulle de bli oppfattet som 
premium – da måtte også bilene prises 
deretter. På kort sikt gikk det nok ut 
over salget, men i ettertid har dette vist 

seg å være en smart strategi. 
Audi posisjonerte seg også taktisk mel-
lom BMW og Mercedes. På den måten 
klarte de også å stjele kunder fra begge.
Her i Norge har Audi hatt stor suksess 
med sin satsning på elbiler de siste 
årene. I 2020 hadde de Norges mest 
solgte bil, med elektriske e-tron. Her er 
Norge helt i en særstilling, både ved at 
bilen er elektrisk og at prislappen fort 
kommer opp i 700.000-800.000 kroner.

Året er 1929, og bilen heter Audi Imperat. Her var ikke Audi-
ringene på plass ennå.

Audi e-tron har de siste årene vært en eventyrlig suksess i 
Norge. Ikke i noe annet land i verden har dette vært mest solgte 

bilmodell, hos oss gikk den helt til topps i 2020.

Audi quattro har for lengst blitt en legendarisk bil. Den var også 
en svært viktig imagebygger for Audi, både i rallysporten og 

blant bilkjøperne.



Tidlig i 2015 rullet den inn i Norge for 
første gang, andre generasjon Volvo 
XC90. Og dette var ikke hvilken som 
helst ny Volvo. XC90 var den første nye 
bilen etter at Volvo i 2010 ble solgt fra 
eierselskapet Ford, til kinesiske Geely.
Da hadde finanskrisen tvunget mange 
av verdens største bilprodusenter til å 
gå gjennom virksomheten sin og kutte 
alt som ikke var lønnsomt. Ford var en 
av dem som ble hardt rammet. I løpet 
av kort tid kvittet de seg med en rekke 
bilmerker. En av dem var altså Volvo, 
og mange var i utgangspunktet skep-
tiske til den nye eieren. For hva ville en 
kinesisk bilprodusent knapt noen i vår 
del av verden hadde hørt om, egentlig 
med Volvo?
12 år senere har skepsisen stilnet. 
Geely satte umiddelbart i gang en stor 
satsning, som skulle gjøre Volvo til et 
lønnsomt premium-merke. En helt ny 
plattform for store biler ble utviklet 
fra bunnen, sammen med svært mye 
teknologi. XC90 var altså først ute. Den 

ble umiddelbart en stor suksess og har 
siden fått følge av helt nye familiebiler 
fra Volvo.
Syv år er mye for en bilmodell. Snart 
kommer Volvo med en ny og stor elek-
trisk SUV på størrelse med XC90. Men 
det er samtidig klart at dagens XC90 
skal få leve videre, parallelt med denne. 
Det gjør den med en ladbar hybrid-driv-
linje som er ny av året. Her handler det 
om større batteripakke, høyere ytelser – 
og lengre rekkevidde på strøm. 
Ladbare hybrider har takket være lave 
avgifter vært prisgunstige i Norge i 
mange år. Nå er dette strammet inn, 
og XC90 er alt annet enn noen billig bil. 
Prisene starter på 990.000 kroner, det 
betyr at du passerer en million med god 
margin med litt ekstrautstyr på plass. 
Kjøreegenskaper
XC90 er en av de mest komfortable 
SUV-ene på markedet. Det gjenspeiler 
seg i alt fra seter (noen av de beste som 
finnes på markedet), støydemping – og 

til understell. Bilen gir en tung og trygg 
følelse, i manges øyne akkurat slik en 
Volvo skal være. 
Her har Volvo også tatt et tydelig valg. 
Det finnes en god del konkurrenter, 
særlig fra Tyskland, som har langt mer 
fokus på sporty og skarpe kjøreegen-
skaper. De beste av dem opphever 
nesten de fysiske lovene. XC90 er ikke 
der. Det merkes at bilen er stor og tung. 
Den krenger en del i svingene, og trives 
best når sjåføren har hvilepuls. 
Firehjulstrekk-systemet er ikke blant de 
aller mest avanserte på markedet, men 
også det er blitt bedre med oppgrade-
ringen av drivlinjen. For de aller flestes 
bruk duger det bra. Du kommer deg 
frem dit du skal og blir for eksempel 
ikke stående fast, selv om du må stoppe 
i en glatt bakke. 
Plass / praktiske løsninger
Det er ikke tilfeldig at XC90 i to ge-
nerasjoner har vært en drømmebil for 
mange familier. Her er det mye plass, 

28

Av Knut Skogstad

XC90 er sannsynligvis den viktigste Volvoen i moderne tid. Og den 
har ingen planer om å gi seg riktig ennå.

FAKTA: VOLVO XC90 T8
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Motor: 2l bensin + elmotor
Effekt: 456 hk / 709 Nm  
Rekkevidde strøm: 6 8 kilomete
Forbruk: 0,15 l /mil
0-100 km/t: 5,4 sek.  

Toppfart: 180 km/t (sperret)
Bagasjerom: 262 - 1.816 liter 
Lengde x bredde x høyde:
495 x 195 x 177 cm  
Vekt: 2.297 kg 

Hengervekt: 2.350 kg 
Pris: Fra 990.000 kroner 

XC90 var den første bilen ut fra «nye 
Volvo», etter at de ble solgt fra Ford 
til kinesiske Geely. Volvo måtte ha en 
suksess her – og det fikk de.

Du har 262 liters bagasjerom til rådighet 
med alle setene i bruk. Som femseter 
er bagasjeplassen svært god. Denne 
løsningen er kjempesmart for å sikre 
bagasjen. 

Interiøret har vært nesten uforandret si-
den XC90 kom på markedet. Det betyr 
også at dette ikke lenger har nyhetens 
interesse.
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syv fullverdige seter og mange prak-
tiske løsninger. Bagasjerommet blir 
naturligvis begrenset med alle syv se-
tene i bruk, men slik er det på alle biler i 
denne klassen.
Baksetene felles flatt ned i gulvet. Med 
tre bakseter i bruk, har du et gedigent 
bagasjerom. Og feller du ned alle fem 
baksetene, har du tilnærmet varebil. 
Det er smarte løsninger for å holde 
bagasjen på plass, festekroker og sik-
kerhetsnett. Koppholdere og oppbeva-
ringsrom er det også mange av. 
Motor / forbruk:
Her er vi ved det som er nytt og viktig 
med XC90 nå. Den ladbare hybrid-driv-
linjen heter fortsatt T8, men er endret 
ganske betydelig. Batteripakken i bun-
nen av bilen har ikke blitt fysisk større, 
men byr på 18,8 kWt, mot tidligere 11,6 
kWt. Det tallet sier kanskje ikke så mye, 
men til sammenligning hadde første 
generasjon Nissan Leaf et batteri på 24 
kWt. 
Den elektriske motoren jobber sammen 
med en to-liters bensinmotor. Samlet 
såkalt systemeffekt er på hele 456 
hestekrefter og voldsomme 709 Nm. 
Det gir et kraftoverskudd som hadde 

vært nesten utenkelig i en diger SUV for 
bare noen år siden. 0-100 km/t går på 
5,4 sekunder. Viktigere for de fleste er 
nok at bilen er sterk over hele turtallsre-
gisteret, forbikjøringer går effektivt og 
sikkert. 
Større batteripakke og mer effektiv 
drivlinje gjør at rekkevidden på strøm 
har økt fra 50 til 68 kilometer, målt etter 
den såkalte WLTP-metoden. Denne er 
langt mer realistisk enn NEDC som ble 
brukt tidligere. Som alltid med ladbare 
hybrider, er kjørestil viktig. Det samme 
er temperatur og topografi. Ved pen 
og defensiv kjøring, bør 60 kilometer 
absolutt være innen rekkevidde. Spa-
rekjøring vil kunne gi deg ytterligere 
kilometer. 
Ladbare hybrider er mest effektive hvis 
du har overvekt av småkjøring og er 
flink til å lade. I motsatt ende av ska-
laen: Mest langkjøring, da øker drivstof-
forbruket. 
Sikkerhet: 
Da denne generasjonen XC90 kom, 
fikk den ikke overraskende toppscore i 
krasjtester. Den gangen ble den ansett 
som verdens sikreste bil. Det handler 
både om selve konstruksjonen, og 

mye avansert sikkerhetsutstyr. Volvo 
har holdt den oppdatert hele veien og 
sørget for at XC90 fortsatt er en av de 
sikreste nybilene du kan kjøpe. 
Konklusjon
XC90 er Volvos eldste bil, men den hol-
der seg imponerende godt. På komfort, 
kjøreegenskaper, plass og sikkerhet er 
den fortsatt en av de beste bilene i klas-
sen. Den nye drivlinjen gjør også at du 
kan kjøre mer på strøm enn tidligere. Er 
du flink å lade, blir du en sjelden gjest 
på bensinstasjonene med denne bilen.
Det XC90 ikke er, er en sporty SUV. På 
det området er flere konkurrenter bed-
re. Interiøret holder høy kvalitet, men 
det merkes at bilen har vært på marke-
det noen år. Volvo har også endret lite 
på dette underveis, her er de tydelig 
fornøyd med tingenes tilstand. Og så er 
det naturligvis en god del kjøpere som 
gjerne vil ha en bil som virkelig ser ny 
ut, når de tross alt kjøper nybil. For dem 
er XC90 neppe et alternativ lenger.

Volvos eldste har fått 
en viktig nyhet
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Velkommen til

Sandefjord

LANDSMØTET 2022
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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

Hotellpakker
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 2260 2680 ____________ 
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, landsmøtefest fredag   
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Hotellpakke torsdag - lørdag 2190 3040 ____________
Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Hotellpakke fredag - lørdag 1560 1980 ____________
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

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 ____________

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.

Handicaprom:

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

For de som ankommer torsdag

For de som ønsker flytur med Dakota DC-3

Ja, jeg / vi vil delta på mottagelsen ved Kurbadet 

kl. 18:00. Antall personer: _______

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: _______

For mer info om landsmøtet
Henvendelser vedr landsmøtet:
mona.kristengard@marusfritrafikk.no

Opplysninger til hotellet
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God medlemsfordel er blitt enda bedre:
Nå tilbyr vi fire gratis redninger med Viking!

Ring MA Veihjelp tlf. 800 30 008 (fra 
utlandet +47 22 68 50 09). Ha ditt 
medlems nummer klart.
Det er kun disse numrene som gjelder 
for MA Veihjelp. Du får god service og 
rask hjelp!
Medlemskapet gjelder ved assistanse-
behov i hele Europa under forutsetning 
av at tjenesten er tilgjengelig lokalt i de 
enkelte land.
VIKTIG: 

Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og 
ikke avbestilles, må betales av medlem-
met!

Tre kategorier dekket 
MAs medlemmer i følgende kategorier 
er dekket av MA Veihjelp:
- MA Medlemskap m/veihjelp
- Familiemedlem MA (ektefelle, sam-

boer, barn opp til 25 år)

Som MA-medlem med veihjelp har du nå rett til fire kostnadsfrie assistanser i året, 
mot tidligere to. Dersom du skulle behøve flere assistanser betaler du en egenandel 
på kr. 100,- pr. assistanse.

Hvem gjelder avtalen?
MA Veihjelp gjelder for deg som person 
og er knyttet til biler som:
- eies av medlemmet.
- tilhører andre personer i medlemmets 

husstand, men som kjøres av medlem-
met.

- er registrert på et firma og medlemmet 
er fast bruker av bilen.

- som har gyldig kasko- eller delkasko 
forsikring. Vekt opp til 5 tonn.

Dekningen gjelder ikke for:
- husstandsmedlemmer som ikke er 

medlemmer i MA
- biler med utenlandske skilter
- biler i kommersiell tjenestebruk
- biler med prøveskilter
NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulin-
ger krever tilleggsdekning.

Trenger du tilleggsdekning? 
Sjekk om du trenger tilleggsdekning:
- Hvis bilen kun er ansvarsforsikret.
- Du ønsker å benytte deg av MA 

Veihjelp for motorsykkel, moped og 
firehjuling.

- Du får driftsstans over 24 timer og 
ønsker gratis leiebil (dekkes opptil kr. 
2000,-. OBS! Utgifter til taxi dekkes 
ikke).

I tilfellene over må du betale en tilleggs-
dekning på kr 330,- pr. år i tillegg til 
medlemskontingenten.
Kontakt MA - Rusfri Trafikk, så sender vi 
deg faktura.
Husk å oppgi kjøretøyets registrerings-
nummer og hva tilleggsdekningen skal 
gjelde for.



Støtt oss ved 
å kjøpe MAs 
aktivitetshefte

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

MA-kalenderen for 2022 er nå til salgs 
for kr 448,- fritt tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 
100.000 kroner. I tillegg er det mange 
andre flotte gevinster, deriblant flere 
pengepremier.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bi-

drag til MAs prosjektarbeid for en rusfri 
trafikk og trafikksikkerhet generelt.
Bestillingen kan gjøres til MA – Rusfri 
Trafikk på telefon 22 47 42 00 eller 
epost til ma@marusfritrafikk.no.
Pris pr. lodd i MAs landslotteri er kr 40,-.
Takk for støtten!

ÅRSKALENDER 2022

Gled noen med et kinobesøk.
Billettene bestiller du enkelt hos oss.

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 sen-
der vi deg billettkode/-r på SMS eller 
e-post.
NB: Tilbudet gjelder nasjonale medlem-
mer.

Slik bestiller du for MA-medlemmer:

Send din bestilling på e-post til ma@
marusfritrafikk.no. Bestillingen må inne-
holde 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 sen-
der vi deg billettkode/-r på SMS eller 
e-post.
NB! Billetter effektueres mandag – fre-
dag mellom kl. 08.00 – 15.00.

Kjøp MA-kalenderen 
2022 og lodd i MAs 
landslotteri!

Vær synlig i trafikken

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

Kun kr 85,- pr billett



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 kjørekon-
troll. Les mer på vår hjemmeside.

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

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

Skandia Energi Les mer om avtalen på vår hjemmeside

Konsulenttjenester Se oversikt på våre hjemmesider for juridisk og tekniske konsulenter

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

34 MOTORFØREREN  |   2  |   2022

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.



Jeg vil bli medlem i MA - Rusfri Trafikk
Fornavn/etternavn:

Gate/vei:

Postnr.:   Poststed:

Fødselsdato:  

Telefon:   Mobil:

E-post:

930,- Premium med veihjelp

630,- Premium

720,- Honnør med veihjelp

420,- Honnør

300,- Familiemedlem

260,- Støttemedlem

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Kryss av for medlemskategori:

Sted / dato   Underskrift

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

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

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

MA-MEDLEMSKAP
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Ung i Trafikken med aktiv rolle i trafikksikkerhetsarbeidet
Ung i Trafikken spiller 
en stadig viktigere 
rolle i det norske 
trafikksikkerhetsarbeidet. 
Organisasjonen står bak 
hele seks av tiltakene 
som myndighetene skal 
prioritere i perioden 2022 
til 2025.

Av Nils Erik Gyland

Fredag 11. mars var det høytidelig 
overrekkelse av «Nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet på vei 2022-2025» 
til samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. 
Utgangspunktet for tiltaksplanen er Na-
sjonal Transportplan (NTP). Den sier at 
vi, i 2030, skal ha maksimalt 350 drepte 
og hardt skadde i trafikken.
Tiltaksplanen legges frem hvert fjerde 
år og har som hovedformål å utforme 
hensiktsmessige tiltak for å øke trafikk-
sikkerheten i Norge. Ung i Trafikken har 
bidratt i denne prosessen og spilt inn 
seks tiltak som de skal arbeide med de 
kommende årene. De er involverte i fire 
kapitler:
• Rus
• Uoppmerksomhet
• Ungdom og unge førere
• Gående og syklende
Liv Marie Bendheim er prosjekt- og kam-
panjeansvarlig hos Ung i Trafikken. Vi 
har tatt en prat med henne for å høre litt 
om de ulike tiltakene de har spilt inn.
– Vi er veldig fornøyde med at vi har 
fått inn seks tiltak som også går over 
flere områder enn tidligere. Det betyr at 
vi har utvidet vårt arbeid, og kan nå ut 
til en stor gruppe mennesker. Dette er 
viktig både for ungdommen og for å nå 
Nullvisjonen, innleder hun.

Samferdselsminister Jon-Ivar 
Nygård fikk nylig overlevert den 
såkalte tiltaksplanen. Ung i Trafik-
ken har bidratt med hele seks av de 
foreslåtte tiltakene i rapporten. 
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Ung i Trafikken med aktiv rolle i trafikksikkerhetsarbeidet
Viderefører Death Trip
Ung i Trafikken vil videreføre prosjektet Death Trip. Der skal elever fra videregående 
skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. Gjennom konkur-
ransen vil elevene få økt kunnskap, samt påvirke egne og andres holdninger til rus 
og trafikk. Samtidig skal elevenes kampanjer bidra til dialog, debatt og synliggjøre 
ruskjøring som et trafikksikkerhetsproblem.
– Dette er en landsomfattende konkurranse for videregående elever på medielinjen. 
Vi har gjort det i mange år, og det har vært svært vellykket. Det er alltid gøy å se 
hvordan elevene tenker og løser oppgavene forskjellig hvert år, sier Bendheim.
De beste innslagene fra Death Trip blir vist fram og synliggjort gjennom vandre-
utstillingen «DeathTrip-On the Road». Deler av utstillingen er også permanent på 
Trafikksikkerhetsutstillingen til Norsk veimuseum ved Lillehammer.
– Med Death Trip on the road samler vi de beste innslagene fra konkurransen og 
legger ut på en sommerturne. Vi pakker alt i en bil og reiser rundt på festivaler, 
skoler og andre steder med mye folk for å vise det frem. I år har vi også oppdatert 
selve utstillingen, så det blir mye nytt og spennende, fortsetter hun.

E-læringskurs
Ung i Trafikken arrangerer allerede e-læringskurs 
for ungdom om rus. Kurset inneholder 
animasjoner, interaktive oppgaver og filmer. 
Dette vil bli videreført og oppdatert, slik at 
informasjonen til enhver tid er relevant for 
brukeren. I kurset følger det også med en 
lærerveileder, som gjør kurset så brukervennlig 
som mulig. 
– Dette er et kurs om rus i trafikken og det 
skal blant annet hjelpe elever mot teoriek-
samen. Nå vil dette også bli oppdatert til å 
fungere på alle enheter, samtidig som vi får 
bedre mulighet til å kontinuerlig oppdatere 
informasjonen som ligger ute. Dette er viktig 
for at tall og statistikk alltid skal stemme 
overens, sier Bendheim.

Mobilbruk blant unge
I januar og februar 2022 ble det utskrevet 227 forenklede fore-
legg for ulovlig mobilbruk i bil til de mellom 18 og 24 år. Sam-
tidig vet man at mørketallene er store. I tillegg til økonomiske 
sanksjoner i form av bøter, er det også viktig med holdnings-
byggende arbeid. Derfor vil Ung i Trafikken følge utviklingen 
av hvor mange unge førere opp til 26 år som blir bøtelagt for 
ulovlig mobilbruk i bil. 
– Vi har hatt kampanjer i høst og skal ha en ny i september. Tidligere har vi hatt 
utrolig mye presse og god respons i forbindelse med dette. Nå har vi også inngått 
en avtale med et byrå som skal lage digitalt innhold sammen med oss, sier Bend-
heim.
Første januar i fjor ble bøtesatsen for ulovlig mobilbruk økt fra 1700 kr til 5000 kr. 
Første mars 2022 økte denne ytterligere til 7450 kr. 

E--læringskursene som er utviklet av 
Ung i Trafikken skal videreføres og 
oppdateres som et ledd i det norske 
trafikksikkerhetsarbeidet.
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Undervisning og valgfag
I ungdomsårene ser man en drastisk økning i risikoen for å 
bli involvert i alvorlige trafikkulykker. Dette begrunnes med 
tilgang på moped og bil, samtidig som unge hjerner har 
dårligere evne til å oppfatte og tolke risiko i komplekse situa-
sjoner. Derfor er hovedmålet i kapittelet «Ungdom og unge 
førere» at det skal bli 25 prosent lavere risiko for å bli drept el-
ler hardt skadd i trafikken, sammenlignet med gjennomsnittet 
for 2018-2019. For å bidra til dette vil Bendheim og kollega-
ene gjennomføre et undervisningsopplegg for ungdom om 
rus, holdninger og atferd i trafikken. Dette vil være rettet mot 
valgfaget «trafikk» i ungdomsskolen.
– Valgfaget «trafikk» har blitt veldig populært, så det viser at 
unge er opptatt av temaet. Vi reiser fysisk ut på skoler, men 
har også digitale løsninger som skolene selv kan benytte seg 
av. Vi vet at mange ulykker på elsparkesykkel skjer første gang 

man bruker dem. Derfor er det viktig at vi når ut til ungdom-
men før de kommer ut på veien, sier hun.
Selv om tiltaket i utgangspunktet er knyttet opp mot faget 
«trafikk», så spesifiserer Bendheim også viktigheten av tverr-
faglig arbeid.
– Vi jobber også med faget «folkehelse og livsmestring». Tra-
fikksikkerhet handler blant annet om å ta gode valg, så dette 
er en generell og viktig ferdighet å ha. På samme måte lærer 
elevene om bremselengde og bevegelsesenergi i naturfag, 
sier hun.
Opplegget vil også kunne tas i bruk av trafikk- og skolelærere 
slik at det blir så anvendelig som mulig.

#edrusjåfør
Russetiden er ofte preget av høyt alkoholinntak og overgangen til voksenlivet. Ung 
i Trafikken har derfor utviklet #edrusjåfør, som er et forebyggende holdnings- og 
trafikksikkerhetsprosjekt rettet mot denne gruppen. 
– Meningen bak #edrusjåfør er egentlig ganske selvforklarende. Gjennom Death 
Trip har vi laget stryke- og klistremerker som man kan ha på russedressen og bilene 
sine. På dem står det «vi drikker kanskje mye, men sjåføren vår er alltid edru». Ved 
å bruke disse tar man et tydelig standpunkt og sier at bilkjøring og rus aldri har noe 
med hverandre å gjøre, sier Bendheim. 
#edrusjåfør startet opprinnelig som en kampanje, men har nå blitt omgjort til et 
eget prosjekt. Ung i Trafikken er med på russestyremøter og har sett viktigheten 
av godt planleggingsarbeid i forkant av russetiden. Bendheim sier russen er en fin 
gruppe å arbeide med, men at de må være observante på konsekvensene av alko-
hol.
– Russen er smarte og reflekterte mennesker, og vi jobber ikke for et avholds-
standpunkt. Likevel mener vi det er viktig at man tenker over hvor mye man drikker 
og hvilke følger dette kan få, spesielt i en tid der konsumet vanligvis er høyre enn 
normalt.
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Mikromobilitet
Mikromobilitet innebærer små og ofte elektriske kjøretøy 
som elsykkel, elsparkesykkel, segway, enhjuling, hover-
board og skateboard. Det er spesielt elsparkesyklene 
som har gitt utfordringer for trafikksikkerheten, etter 
at stadig flere utleieaktører har kommet på banen i de 
store byene. 
For å møte disse utfordringene blir det nå innført 
nye regler, deriblant alminnelig promillegrense på 
0,2 og påbud om hjelm for barn under 15 år. 
Ung i Trafikken har vært bi-
dragsytende til dette og 
vil intensivere arbeidet de 
neste fire årene. Gjennom rap-
porten er det vedtatt at de skal gjennomføre 
arrangementer der publikum blant annet får mulighet 
til å prøve elsparkesykkel sammen med promillebriller. 
De vil også engasjere seg sammen med utleieak-
tører for å finne felles løsninger på trafikksik-
kerhetsutfordringer. Bendheim sier dette er et 
viktig arbeid etter hvert som bruken av frem-
komstmiddelet øker.
– Ung i Trafikken vil gjennomføre tre digitale kam-
panjer rettet mot unge under 26 år. Målet er å øke kunnska-

pen og holdningene til trygg ferdsel på 
slike kjøretøy. Vi har blant annet et samar-

beid med transportøkonomisk institutt (TØI) 
og vi har fått midler fra Stiftelsen Dam til å 

lage tre formidlingskonsepter som skal ut 
til sommeren, avslutter hun.
Utover disse tiltakene vil Ung i Trafikken 

ha flere digitale kampanjer om rus, fart og 
mobilbruk. Bendheim er også tydelig på 
at de gjennom planperioden hele tiden vil 
forberede seg til neste transportplan, slik 
at de kan få inn enda flere tiltak.

5 knallgode tips
til årets russ
1. Snakk med vennene dine om nulltoleranse for fyllekjøring i rus-
setiden. 
2. Bli enige om hvem som skal være kveldens edru sjåfør, eller få 
en edru sjåfør som ikke feirer russetiden til å kjøre. 
3. Bestill klistremerker og strykemerker fra ung i trafikken.
4. Pass på dagen derpå promille. Er du usikker på om du kan kjøre 
bil dagen derpå? Da er du sikker – la bilen stå!
5. Er du usikker på hvordan du sier ifra til venner som kjører ufor-
svarlig i trafikken?
Få hjelp fra eksperter inne på ungitrafikken.no/kjorforsiktig.
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I samarbeid med utleieaktøren Voi 
og Nattravnene gjennomførte Ung i 
trafikken et surprise-arrangement for 9. 
trinn ved Morellbakken ungdomsskole i 
Oslo.
Det hele skulle være hemmelig for elevene, som ble veldig over-
rasket når de plutselig fikk lov til å kjøre elsparkesykkel i skoletiden. 
Med hjelm på hodet og promillebriller foran øynene, fikk de kjenne 
hvor vanskelig det kan være å kjøre beruset. Elevene fikk teste en 
promille tilsvarende 0.6 i en løype Ung i trafikken hadde satt opp i 
skolegården. Flere utbrøt at det var veldig mye vanskeligere å kjøre 
med «promille» enn uten «promille» (les: promillebriller).  

Brosjyre om trafikksikkerhet
Lærerene på trinnet hadde kontaktet Ung i trafikken, Voi og Natteravnene 
i forkant, og avtalt at elevene skulle bli presentert en naturfagoppgave 
om elsparkesykkel og trafikksikkerhet. Elevene skulle lage en brosjyre som 
inneholdt ulike elementer om bevegelsesenergi, konsekvenser av kollisjon 
og forebygging av ulykker. 
Mange av ulykker på første turen
– Elsparkesykkel er et fremkomstmiddel som engasjerer mange ungdom-
mer, og mange kjører for moro skyld og som en sosial aktivitet med ven-
ner. Det er positive effekter med elsparkesykkel som fremkomstmiddel. 
Dessverre er det mange ulykker som skjer første gangen man prøver dette 
kjøretøyet, og derfor er det viktig at ungdom får opplæring på elsparke-
sykkel så tidlig som mulig. I tillegg er det ikke bare viktig at ungdom lærer 
at vi har et regelverk, men hvorfor vi har et regelverk, forteller prosjektan-
svarlig Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken.

Unge elever fikk prøve seg
med elsparkesykkel-promille

Promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud
Det er i dag ingen aldersgrense for bruk av elsparkesykler, men flere 
utleieaktører har innført enten 16- eller 18-årsgrense.
Regjeringen innfører følgende endringer i regler for bruk av elsparke-
sykler fra våren 2022:
• Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspå-
virket 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.
Kilde: Regjeringen.no

NRK Østlandssendingen lagde TV-reporta-
sje, og Nordre Aker Budstikke skrev sak om 
elsparkesykkel-arrangementet. Foto: Ung i 
trafikken



41MOTORFØREREN  |   2  |   2022

STOPPER RUST

MILJØVENNLIG
ANTIRUSTBEHANDLING

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

Fluid Film-pakken med 
proff  trykkbegerpistol TB301

2695,-

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

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. 

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

Fluid Film spray
Multispray som 
erstatter over 35 
produkter!

139,-

DRAGERNORGE.NO

Ha en 
sikker reise!sikker reise!

Ha en 
sikker reise!

Ha en 

STOPPER RUST

MILJØVENNLIG

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

miljøvennlig

bilkontroll.no

SØK PROSJEKTMIDLER

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666 

www.jagassistanse.no

Borgan Kjøkken og Bad
Tordenskiolds gate 26 
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 88 88 90

Nulltoleranse for all 
rus langs våre veier

Eidskog kommune 
Oppvekst og Læring

eidskog.kommune.no

Halden kommune
halden.kommune.no 

Bamble kommune
bamble.kommune.no

Oslo kommune 
Fri Rettshjelp

oslo.kommune.no

Lesja kommune 
www.lesja.kommune.no

Indre Årsnes 
Hæstadveien 5, 4770 HØVÅG 

Tlf. 950 82 025

STOPPER RUST

MILJØVENNLIG 
ANTIRUSTBEHANDLING

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

Fluid Film-pakken med 
proff  trykkbegerpistol TB301

2695,-

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

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. 

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

Fluid Film spray
Multispray som 
erstatter over 35 
produkter!

139,-

4656 HAMRESANDEN  –  Tlf. 481 68 200 

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.

For informasjon/påmelding:
Tlf: 57 87 49 90

post@innvikfjordhotell.no,
www.innvikfjordhotell.no

Innherredsvegen 63 B, 7503 STJØRDAL
Tlf. 909 52 222 - www.bjorgs.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

 Fylkeshuset, 6404
MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

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

www.hoklandmarina.no

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Sjøveien 101
8370 LEKNES

Tlf. 76 05 41 00
www.lofotentreprenor.no

Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00 - www.tryggvei.no

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

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

Bilbransjens
Opplæringskontor AS

Midtunheia 22, 5224 NESTTUN
Tlf. 905 39 593

Kanalv. 3, 5068 BERGEN
Tlf. 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.

Strandavegen 15, 6905 FLORØ
Tlf. 57 75 70 00 - www.fjord1.no
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Navn:                                        Adresse: Frist: 8. juni 2022

Nils Einar Helland, Karmsund * Marit Løyte Hansen, Ål 

* Liv Gjelsvik, Eikangervåg

Vi gratulerer! Og her er løsningen:

Løsning og vinnere MA-kryssord nr. 5–2021:

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

MA-kryssord 2-2022 Active  
Services AS

Sagaveien 66C 
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Strømtangvegen 39
3950 BREVIK 

Tlf. 35 93 10 00

Flismyrveien 30 
2280 GJESÅSEN 
Tlf. 62 95 35 55

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666

Smedstadgrenda, 2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

Stil Frisør og  
Velvære AS 

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

Voss Olje 
Strandav. 62
5700 VOSS 

Tlf. 56 51 34 50

Østre Aker vei 255 
0976 OSLO 

Tlf. 22 90 75 00

Elveveien 28, LARVIK
3291 STAVERN
Tlf. 33 13 24 50Optiker Wøllo AS 

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

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 992 74 977

Børøyv 22 
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Svelvikveien 483
3037 DRAMMEN
Tlf. 994 48 884

Geithusveien 69 
3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 77 99

Mek  
Verksted A/S
Larsnesvegen 119
6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

K. Halstensen AS
5399 BEKKJARVIK 

Tlf. 55 08 40 00 Nordre gate 10, 8622MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Rune Svendsen 
Tromøy PitStop.dekk  

og Hengerservice
 Selåsveien 9, 4818 FÆRVIK  

Tlf. 37 03 20 21

Kongsveien 90, 6523 FREI
Tlf. 480 75 134 

Sjøgata 5
9300 FINNSNES 
Tlf. 77 84 10 80

Ramlo  
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 962 25 300

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

Halbrendsøyra 9 
6800 FØRDE

Tlf. 57 83 08 00

Friiserbrygga 6, 3921 PORSGRUNN
Tlf. 03 536

Høybråten  
Glasservice AS

Micheletveien 54
1053 OSLO 

Tlf. 920 23 503

Bygger’n  
Lofot Entreprenør

Sjøveien 101
8370 LEKNES 
Tlf. 76 05 41 00

Strandgata 59
6150 ØRSTA

Tlf. 57 69 86 50

MA-kryssord nr-2022 
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43MOTORFØREREN  |   2  |   2022

Active  
Services AS

Sagaveien 66C 
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Strømtangvegen 39
3950 BREVIK 

Tlf. 35 93 10 00

Flismyrveien 30 
2280 GJESÅSEN 
Tlf. 62 95 35 55

Schweigaardsgate 14 
0134 OSLO 

Tlf. 962 09 666

Smedstadgrenda, 2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

Stil Frisør og  
Velvære AS 

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

Voss Olje 
Strandav. 62
5700 VOSS 

Tlf. 56 51 34 50

Østre Aker vei 255 
0976 OSLO 

Tlf. 22 90 75 00

Elveveien 28, LARVIK
3291 STAVERN
Tlf. 33 13 24 50Optiker Wøllo AS 

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

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 992 74 977

Børøyv 22 
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Svelvikveien 483
3037 DRAMMEN
Tlf. 994 48 884

Geithusveien 69 
3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 77 99

Mek  
Verksted A/S
Larsnesvegen 119
6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

K. Halstensen AS
5399 BEKKJARVIK 

Tlf. 55 08 40 00 Nordre gate 10, 8622MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Rune Svendsen 
Tromøy PitStop.dekk  

og Hengerservice
 Selåsveien 9, 4818 FÆRVIK  

Tlf. 37 03 20 21

Kongsveien 90, 6523 FREI
Tlf. 480 75 134 

Sjøgata 5
9300 FINNSNES 
Tlf. 77 84 10 80

Ramlo  
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 962 25 300

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

Halbrendsøyra 9 
6800 FØRDE

Tlf. 57 83 08 00

Friiserbrygga 6, 3921 PORSGRUNN
Tlf. 03 536

Høybråten  
Glasservice AS

Micheletveien 54
1053 OSLO 

Tlf. 920 23 503

Bygger’n  
Lofot Entreprenør

Sjøveien 101
8370 LEKNES 
Tlf. 76 05 41 00

Strandgata 59
6150 ØRSTA

Tlf. 57 69 86 50



Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA - Rusfri Trafikk, Ung i Trafikken og 
Motorføreren ønsker alle
medlemmer og lesere en god påske! 

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


