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7 års fabrikkgaranti på alle Kia-modeller!

7 ÅRS GARANTI ER BEDRE ENN 5!

Med 7 års fabrikkgaranti slipper du å bekymre deg for bilhold og 
kan heller bruke tiden på å glede deg over alle opplevelsene en Kia 
Sportage kan gi deg. Sportage er sporty, morsom, lettkjørt og har 
et spenstig design. Kommer som 2WD og 4WD.

Kia Sportage

fra kun  264.600,-

Lindesnes fikk være med
da UP på ny hadde farts-
kontroll på den omtalte
Fardal–Osestad-
strekningen. Ni førerkort
ble beslaglagt.

Av

Ronny Blix

LINDESNES: Klokken tre var
UP på plass med laseren for å
sjekke søndagstrafikken. På
den knappe fire kilometer lange
veistrekningen går trafikken
svært fort. UP-betjent Oddbjørn
Lunde gjørmålinger på de fleste
biler for å vise farten.
– De fleste som kjører på den-

ne strekningen ligger mye over
tillatte fartsgrense på åtti. Nes-
ten alle ligger rundt nitti kilo-
meter i timen og når noen da ab-
solutt vil kjøre forbi sier det seg
selv hvilken fart bilen må ha, si-
er han.
I samme øyeblikk måler han

en hvit SUV som absolutt må
forbi to personbiler. Laseren vi-
ser 131.
– I dag prioriterer vi kun de

som kjører med en fart som gir
beslag av førerkort eller ligger
rett under farten til beslag (116
km/t, red. anm.). En slik forbi-
kjøring er jo helt unødvendig.
Hva sparer denne personen på å
kjøre i en slik fart de få kilome-
terne veistrekningen er, undres
Lunde.
– Nå blir personen fotgjenger

i noen måneder, legger han til.

Mange med høy fart
Flere biler blir målt mellom 90
og 110 kilometer i timen, men
får bare kjøre videre. Kveldens
trafikk er stor og køen langs
strekningen er lang. Allikevel
går det i fartsgrensen og vel så
det. Noen vogntog snegler seg

opp bakken og blir forbikjørt.
– Er ingen problemer at folk

kjører forbi her, menman treng-
er ikke å kjøre i 130 km/t for å
kjøre forbi vogntog som knapt
greier seksti opp bakken. Fak-
tisk blir mange som mister lap-
pen her på Fardal målt når de
kommer enslig kjørende, sier
Lunde.

Alene
Det er vaktbytte ved laseren og
UP-betjent Geir Jondal har
knapt satt seg i stolen da en ens-
lig bil kommer susende opp bak-
ken. Han blir målt til dagens
høyeste fart, 148 km/t.
– Helt alene på veien, i høyre

felt og en svært høy fart. Dette
er ikke bra, sier Jondal og rister

på hodet.
Like etterpå kommer en

Porsche med tilhenger. Han vil
først fram og kjører forbi en rek-
ke med biler som ligger i nitti
kilometer i timen.
– Han får en «snill»måling og

kommer akkurat under grensen
til førerkortbeslag. Han må ut
med 7800 kroner til statskassen
for å ha blitt målt til en fart på
115 km/t, sier Jondal.

Motorsykkelgalskap
Dagens spesielle episode kom-
mer i det Lindesnes utsendte
skal bli hentet fra måleplassen i
politiets sivile bil. Mens UP-bi-
len kjører ned for å snu i rund-
kjøringen treffer den på en mo-
torsyklist i en vill fart. Den sivi-

le politibilen, kjørt av betjent
Espeland, starter gjennom-
snittsmåling av sykkelen.
– Jeg la merke til han og kjø-

ringen han gjorde. Han var
minst oppe i over to hundre kilo-
meter i timen før jeg fikk en god-
kjent måling på hundreogtyve.
Han blir fotgjenger de neste må-
nedene, sier Espeland.
Klokken 20.15 pakker mann-

skapet fra UP sammen og av-
slutter kontrollen. Resultatet vi-
ser forenklet forelegg til 13 styk-
ker og 9 førerkortbeslag. Høyes-
te fart ble målt til 148 km/t.

Mangler fakta
UP-betjent Kjell Landås er ikke
fornøyd med resultatet.
– Det er utrolig rart at folk ik-

ke vil respektere fartsgrensen
her. Ingen bilister tjener på å
kjøre disse få kilometerne i en
altfor høy fart. Vi har hatt en
rettferdig trafikkontroll. De fles-
te som blir stoppet er klar over
hva de har gjort og alle har gjort
en bevisst handling med å kjøre
i altfor høy fart. Vi har kun tatt
de somkjører oppmot førerkort-
beslag og raskere, sier han.
KritikkenUPhar fått for kon-

trollene på Fardal har Landås
ikke brydd seg mye om.
– Faktagrunnlaget mangler

på mange av meningene som er
kommet fram. Folk får mene
hva de vil men vi kommer til å
fortsette kontrollene, avslutter
han.

Tar bare verstingene
Parat: Her står UP-bilene gjemt før de kjører ut for å
hente de som har kjørt for fort.

Full kontroll: Oddbjørn Lunde måler farten fra sin post
langs E 39.

Typisk bilde av trafikken: Bilene i høyre fil ligger over
fartsgrensen. Likevel kjører mange forbi i venstre fil.

Oppsummering:
Kontrollen er
avsluttet og
betjentene opp-
summerer dagen.
F.h. UP-betjent
Espeland, Kjell
Landås, Geir
Jondalen,
Oddbjørn Lunde
og Lars Kloster.


