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Bruk motorvarmer og reduser utslippet
Utslippet fra en moderne bil med forvarmet
motor, reduseres med 71 % de første 20 minuttene av kjøreturen. Dette viser en test utført av
VTT (Technical Research Centre of Finland)

- Motorvarmeren er glemt
i debatten om dårlig byluft
og miljø- og klimaskadelige utslipp fra biler, sier
Inger Elisabeth Sagedal,
kommunikasjonssjef i
NAF. Forskjellen på utslippene med en kald og varm
motor er altså stor. I testen
hadde bilene et elektrisk

bilvarmesystem med både
motorvarmer, kupévarmer
og batterilader. Dette må
til for å oppnå maksimal
utslippsreduksjon. - Når
bilen er iskald om vinteren
vil ikke katalysatoren fungere før motoren er varm.
Det betyr at bilene spyr
ut avgasser ufiltrert i den

perioden. Verst er det med
dieselbiler, sier Sagedal.

Debatten rundt tiltak for
å bedre bylufta går høyt
både i Oslo og Bergen.
Langvarig kulde legger et
lokk over byene, og lufta
blir forurenset og farlig.
Flere tiltak må til for å løse
disse problemene. Et bidrag
er motorvarmer. Legger
man tallene fra VTT sin
test til grunn, vil utslippene
reduseres dramatisk. Hvis
alle biler i Norge brukte
bilvarmesystem, kan CO2utslippene reduseres med
179 000 tonn CO2 og NOx
med 923 tonn årlig. Bare i
Oslo kan NOx-utslippene
reduseres med 106 tonn
dersom 350 000 biler
starter med forvarmet bil
100 ganger på kalde dager i
løpet av et år.
- NAF mener avgiftssystemet kan brukes for å
stimulere til bruk av elektriske bilvarmesystemer.
Det er bra for lufta, bilens
batteri og motoren, mener
Sagedal. - I tillegg blir man

Gode daGer
i alanya!
Velkommen til “gode
dager” i Oba, Alanya.
Vinter uten snø.
Sosialt, trivelig og
god atmosfære.
Les mer på internett:
godedager.vpweb.no
Tlf: 99232863/
00905318842808

en mer trafikksikker sjåfør
om man starter kjøreturen
i en varm bil med et varmt
ratt, fortsetter hun.
Elektrisk motorvarmer
er det beste for miljøet.
Mange nye biler kan også
leveres med drivstoffvar-

mer. Da brukes bilens drivstoff for å forvarme motor
og kupé. - Motorvarmer er
bra uansett hva som driver
varmeren, men vi anbefaler
elektrisk fordi den er best
for miljøet, avslutter Inger
Elisabeth Sagedal.

Bli med å bidra på
Nordstrandsdagene 2016
Bydelsutvalget har nedsatt en gruppe for å arrangere Nordstrandsdagene 2016. Vi ønsker derfor å
komme i kontakt med enkeltpersoner, handelsstand,
foreninger og lag som har lyst til å bidra med med
arrangementer under dagene, som vil bli foregå i
perioden 23. - 29. mai. Bli også med i arbeidsgruppa
for Nordstrandsdagene som er åpen for allé som har
lyst til å være med.
For nærmere informasjon og
spørsmål kontakt Lars Petter
Solås, komiteleder for barn, utdanning og kultur. E-post: larspetter@
vikenfiber.no tlf 920 54 147 eller
informasjons- konsulent Ivar
Nyhus.
E-post: ivar.nyhus@bns.oslo.kommune.no
Tlf 930 16 163.

Trenger du en
bedre bank?
Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg,
enten du har spørsmål om boliglån,
forsikring, sparing, eller ønsker en
gjennomgang av din økonomi.

Velkommen til oss i Langbølgen 7, eller
ring 07040.
Pris.eks boliglån: Eff. rente 2,53% , 2 mill o/25 år, totalt 2.692.512

