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■■ Det varsles en risikofylt vinter på vegene. Grunnen er 
at det kan bli flere såkalte monstervogntog; 25 meter lange 
vogntog på opptil 60 tonn.

■■ En norsk prøveord-
ning med modulvogn-
tog ble startet i 2008 og 
skulle vare til 2011. 
Ordningen er utvidet til 
2017. Til nå har det vært 
få slike monstervogntog 
på norske veger. For-
søksordningen har vært 
på enkelte strekninger, 
som mot Kristiansand, 
Svinesund og Hamar. 
Nå ber transportnæringen om grønt lys til å kjøre mon-
stervogntog på hovedvegene. Vi kan oppleve at vi raskt får 
et helt annet og mer krevende trafikkbilde. Næringen 
ønsker å sette inn modulvogntogene når jernbanen står. 
I praksis kan det bety i vinterhalvåret når vi har de verste 
føreforholdene. Det er lett å se for seg at antall farlige for-
bikjøringer vil øke. Å passere et over 25 meter langt vogn-
tog krever både tid, distanse og gode kjøreferdigheter. Det 
er stor fare for at mange bilister undervurderer et trafikk-
bilde med så lange tungkjøretøy.

■■ Transportnæringen ser fordelene med modulvognto-
gene ved at de tar to containere, som kan flyttes over fra 
tog. Næringen mener modulvogntog vil gi færre lastebiler 
på vegene totalt. Ved å benytte monstervogntog kan hvert 
tredje vogntog som kjører containere tas ut av trafikken, 
er transportnæringens påstand. 

■■ Den norske vegstandarden blir hyppig kritisert for ikke 
å være god nok, i det minste er den svært variabel. Trygg 
Trafikk er svært skeptisk til å åpne for monstervogntog av 
trafikksikkerhetsmessige hensyn, og ønsker ingen utvi-
delse av forsøksordningen. Vegene er ikke klare for slike 
vogntog, er konklusjonen i Trygg Trafikk. Vi er enig.

■■ Et relevant spørsmål er hva som vil skje med godstrafik-
ken mellom Oslo og Trondheim. Rv. 25/3 er en av to 
hovedfartsårer mellom de to byene. Det virker helt absurd 
at riksveg 3 gjennom Østerdalen med dagens standard 
skal kunne åpnes for 25 meter lange modulvogntog. 

■■ Transportnæringen 
hevder at det ikke er noe som 
tyder på at det er større pro-
blem med modulvogntog enn 
andre vogntog. Erfaringer fra 
utlandet er mindre interes-
sant. Vi etterlyser en grundig 
utredning om modulvogntog 
i Norge.
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at Jonathan skal ha 
noen som kan gjøre 
besteforeldreting 
sammen med ham. FAMILIEFORØKELSE: Kristine Bredevangen håper Jonathan (2) får reservebesteforeldre som kan være med å skape glede og atspredelse i en hverdag borte fra hjemstedet. FOTO: KAROLINE ALMÅS SØRENSEN

Som en del av Elverum-
regionens attraktivitets-
kampanje, etterlyses nå 
reservebesteforeldre. 
Ønsket er at de skal 
bidra med glede, og 
kanskje nystekte boller.

Rena: Da Kristine Bredevangen 
(24) flyttet fra Lillehammer til Rena 
med samboer og forsvarsansatt 
Jonas Løkken (27), og sønnen 
Jonathan B. Løkken (2) for to år 
siden, hadde hun ikke trodd hun 
skulle bli værende.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle 
si det, men jeg blir gjerne boende 
på Rena. Det føltes som du måtte til 
Elverum hvis du skulle ha noe, men 
det er rart hvordan du tilpasser deg. 
Nå trives jeg godt her, smiler Brede-
vangen. Med både hennes og sam-
boerens familier hjemme på Otta, 
er dog besteforeldre for Jonathan et 
savn i hverdagen.

Hverdagshjelpere
– Selv om vi prater på telefon, er det 
ikke så ofte vi ser foreldrene våre. 
Jeg vil gjerne at Jonathan skal ha 
noen som kan gjøre besteforeldre-
ting sammen med ham, og som han 
kanskje får litt mormorfølelse for, 
sier Bredevangen.

I Elverumsregionen er det mange 
tilflyttere uten lokal forankring, 
men reservebesteforeldre er også til 
for både studenter og lokale som 
har et savn etter besteforeldre.

– Reservebesteforeldrene skal 
ikke være barnepiker. Det skal være 
noe lystbetont der man kan utfylle 
hverandres liv, sier Elin Skramstad 
i prosjektgruppa for attraksjonspro-
sjektet. Åpne informasjonsmøter 

Bill.mrk. reservebesteforeldre

arrangeres allerede over helgen for 
de interesserte.

– Møtet for Åmot kommune, blir 
på Frivilligsentralen på Rena 
mandag klokken 18. For Elverum 
kommune blir det møte tirsdag på 
Møteplassen klokken 18, informe-
rer Skramstad. 

Skal dele gleder
Frivilligsentralene i Åmot og Elve-
rum samarbeider med Møteplassen 
Elverum om prosjektet.

– Enten man har et behov, eller 
er av de som vil vise hjerterom, 
håper vi mange møter opp på infor-
masjonsmøtene, sier prosjekt-
gruppa. Bredevangen som nettopp 
har blitt student, håper hun og 
familien, og reservebesteforeldrene 
kan hjelpe hverandre.

– Jeg håper vi kan ta litt vare på 
hverandre. Det hadde vært veldig 
greit om vi kan hjelpe hverandre 
slik man naturlig gjør med bestefor-
eldre, sier Bredevangen.

Trygt bestemorsfang
Hun ser for seg reservebesteforel-
dre som av og til kan bidra som bar-
nevakt.

– Jeg vil gjerne gå på kino med 
samboeren min uten å stresse, men 
også at Jonathan kan gjøre egne 
ting med reservebesteforeldrene. 
Kanskje reservebestemor kunne 
trillet en tur, baket eller plukket bær 
sammen med ham, sier Bredevan-
gen. Prosjektgruppa sier alle har 
forskjellige behov.

– For noen kan det for eksempel 
være godt å komme til middag hos 
reservebesteforeldre etter skoletid, 
gir de som eksempel.

KAROLINE ALMÅS SØRENSEN

453 91 054 kas@lokal-avisa.no

RENA: Håpet med reservebeste-
foreldre, er at de skal tilføre nok en 
dimensjon til Elverumregions-
tilværelsen.

– Vi vil at folk skal trives med å 
bo her, og at flere skal flytte hit. Da 
gjør vi det vi kan for å øke trivselen 
på ulike måter, sier Elin Skram-
stad i Elverum kommune. Det er 
ikke alle som har besteforeldre 
som en naturlig del av hverdagen.

– Jeg håper vi kan få et varmere 
samfunn der vi ser hverandre, og 
stiller opp, sier Turid Athammer i 
Åmot Frivilligsentral. Prosjekt-
gruppa tror også tilbudet kan 
fenge besteforeldre.

– Det kan jo være besteforeldre 
som har mye å gi, men som bor 
langt borte fra barnebarna sine.

Gruppa vil sette sammen bar-
nebarn og besteforeldre som de 
tror har kjemi, men om noe ikke 
stemmer, stiller de opp for å 
hjelpe til.

– Det er trygghetsgaranti.

Skal øke attraktivitet

FLYTT HIT: Elverumregionen håper prosjektet med reservebesteforeldre vil være 
med på å skape trivsel. FOTO: ELVERUMREGIONEN

■■ Attraksjonskampanjen 
for Elverumregionen søker 
etter reservebesteforeldre.

■■ Informasjonsmøter arran-
geres på Åmot frivilligsen-
tral mandag kl. 18 og 
Elverum frivilligsentral tirs-
dag kl. 18.

■■ Prosjektgruppa består av 
familiekoordinator i TMBN, 
Kjersti Flasnes, Turid Atham-
mer fra Åmot Frivilligsen-
tral, Randi D. Moen fra 
Elverum Frivilligsentral, Mari 
Opseth fra Møteplassen 
Elverum og Elin Skramstad i 
Elverum kommune.
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