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Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Mai 2016. Nr. 5
ler på BVK-standen som vanlig. For de som stiller
ut, og gjerne med bil nr. 2, 3 osv, er da hjertelig
velkommen på kaffe og pølser. Hvis noen er så
greie at de tar med en kake så vil vi sette veldig stor
pris på det. Bevertning er selvsagt gratis for medlemmene.
Vaktlederne har kontroll på
vaktene og
vi håper at
mange har
satt seg
opp på
vakter.
Som vi har
sagt et an- Effektgeneral Gunnar Haukeland og vår emitall ganger: nente pølsekoker Kjartan Meyer.
Dette er,
Det kan hende du leser om dette bare dagen før,
foruten kontingenten, den viktigste inntektskilden
eller dagen etter det har hendt, men vi tør vel spå at klubben har, og den gode økonomien gjør at vi har
de fleste får med seg årets store begivenhet. Det
stor frihet til å dekke utgifter på andre arrangemensom er viktig å vite, selv i etterkant, er at Vårter som kanskje akkurat DU er med på. Så still opp.
mønstringen erstatter også denne månedens medI fjor, som året før, så var det 115 utstilte kjøretøylemsmøte.
er. Slår vi rekorden? VEL MØTT til den STORE
Du har selvfølgelig gjort klar gammelbilen og stil- DAGEN.

Neste medlemsmøte: Torsdag 5. mai:
VÅRMØNSTRINGEN PÅ LAGUNEN
KR. HIMMELFARTSDAG.

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Forrige medlemsmøte: Besøk ved BIR
forbrenningsanlegg i Rådalen.

ble det en voldsom økning i kg avfall pr. person.
Det ble derfor vedtatt å bygge et forbrenningsanlegg. Den gamle fyllingen ble dekket til og man
laget et forbrenningsanlegg som var klart med første trinn i 1999. Anlegget har døgndrift.
Prinsippet er slik: Søppelbilene tømmer sitt innhold
ned i deponiet, kraner løfter opp søppelet og slipper
det ned i ovnene, som holder en temperatur på
rundt 1000 grader.
Varmen utnyttes til kraftproduksjon, 8 MW og varme til Bergen 8MW. Aske og forurensning tas ut
slik at det til slutt er omtrent bare vanndamp igjen
som går ut pipa.
Asken blir transportert til Mjelstad Miljøanlegg på
Osterøy. Evnt. metall blir sortert ut.

Vi parkerte utenfor hovedinngangen

Tirsdag 12. april kl 17 var vi ca 30 biler og 60
mennesker som møtte opp hos BIR for å få presentert litt om anlegget samt en liten omvisning.
Daglig leder BIR avfall, Ingrid Hitland overtok så,
og vi fikk se en film om det nye Bossnettet i Bergen, der man kaster posen med søppel ned i en
sjakt og det suges da videre til deponiet under bakken.
Hun åpnet deretter for spørsmål, og de var det faktisk en god del av, vi gjengir noen:
- Tar dere bildekk? Nei, det skal på gjenvinningsstasjoner. Her er det kun restavfall.
- Hva med den gamle fyllingen? Kan ikke den graves opp og brennes? Nei. Den avgir riktignok litt
gass, ikke mye, men det egner seg ikke for brenning, da det er for nedbrutt.
- Hvor går papir og plast? Det samles på Lønningen og sendes så forskjellige steder, noe helt til Kina.
Vi ble først briefet av Atle Pedersen som holdt en - Er det mindre avfall nå pga oljekrisen? Ja, det er
presentasjon omanlegget og litt om BIR.
ingen tvil om det.
BIR eies av 9 kommuner, med ca 320.000 innbyg- Etter dette ble det omvisning på anlegget og til slutt
gere. BIR AS har 9 underselskaper.
ble det litt BVK info, mest om Vårmønstringen, i
I 1966 startet det med bossdeponi i Rådalen. Alt
kantinen der vi også fikk kaffe og våre medbragte
avfall ble da tømt rett ned i en fylling. Fra 70 tallet skillingsboller.
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Ca kl 21 dro vi igjen ut i den fine kvelden og tutlet hjemover med gammelbilen for første gang denne sesongen. Det var herlig å se solen skinne over
et langt panser igjen.
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Ny bensin og gammel motor – kan det
gå bra?
Fra LMK v/ingeniør Knut Skårdalsmo
For dem som ikke har tid, ork eller interesse kan jeg gi
svaret med en gang; Ja – det kan utmerket godt gå bra.
Men som dere allerede vet, eller har skjønt, er det noen
detaljer man skal være klar over og ta hensyn til for
være på den sikre siden. Et vesentlig moment når vi
snakker om motorer i veterankjøretøy, er selvsagt teknologistatus. Et veterankjøretøy kan i dag være fra 1986
eller eldre, og det er dermed et enormt spenn i teknologi. Vi må med andre ord ta hensyn til alt fra «tidenes
morgen» til relativt moderne konstruksjoner med fire
ventiler pr. sylinder og elektronisk styrt tenning og innsprøytning. For at denne artikkelen ikke skal bli altfor
komplisert og omfattende, har jeg derfor valgt å være
mest mulig generell. Og det betyr at mange kanskje vil
savne informasjon om nettopp «sin» motor, men når det
er sagt er det svært mange fellesnevnere ute og går, så
det bør dermed være et håp for at alle skal kunne finne
noe nyttig informasjon i denne artikkelen.

og høy lufttemperatur er «worst case scenario». Høy
motorbelastning medfører økt temperatur i motorrom
(inkl. varmestråling fra eksosmanifold), lav hastighet gir
liten luftgjennomstrømning i motorrom med påfølgende
dårligere kjøling, og høy lufttemperatur gir selvsagt
også dårligere kjøling. Køkjøring kan også avstedkomme damplås pga. manglende kjøling.
Hvor og hvordan bensinen fordamper i forgasser og innsugingssystem, er essensielt for optimal drift av motoren. Mange snakker om den «forferdelige etanolen»,
men etanol er bare en av komponentene/bestanddelene i
bensin, og bensin tilsatt 5% etanol slik vi har i store deler av landet i dag, vil ikke skape ekstra problemer med
damplås. Bensin med 5% etanol har nøyaktig samme
damptrykk som tilsvarende bensinkvalitet uten etanol.
Dette ordner raffineriene ved å redusere damptrykket i
basebensinen (ren hydrokarbon-basert bensin) før tilsetning av etanol, og sluttresultatet blir det samme. Generelt vil raffineriene alltid levere et sluttprodukt som ligger oppunder det maksimalt tillatte damptrykket enten
bensinen er tilsatt etanol eller ikke

En motor som går mye på tomgang og lav belastning,
vil ikke ha optimale temperaturer, og dette medfører sot
Det er mange myter og misforståelser knyttet til bensin og avleiringer i forbrenningsrom, stempelkroner og ikke
minst rundt stempelringene. Det er først og fremst benog dens egenskaper, og kanskje kan denne artikkelen
også bringe klarhet i noen av dem. Hvis vi sammenlig- sinkomponentene med høyest kokepunkt som forårsaker
dette. Store komplekse molekyler med høyt kokepunkt
ner dagens bensin med bensin fra 60-80 år tilbake, er
trenger både mye varme og litt ekstra tid til å fordampe.
det noen markante forskjeller vi skal være klar over:
Uansett hva vi forbrenner, så er det gasser som brenner
 Fordampningsegenskaper; hvor og hvordan bensi- – når vi tenner på en vedkubbe, er det brennbare gasser
nen fordamper i forgasser, innsugningssystem og
fra kubben som brenner. På samme måte er det kun forsylinder.
dampet bensin (dvs. bensin i gassfase) som brenner.
 Evne til å smøre ventilseter for å hindre slitasje av Komponenter som ikke får tilstrekkelig tid til å fordampe og forbrenne fullstendig, vil dermed kunne danne sot
ventilsetene.
og avleiringer pga. delvis forbrente eller helt uforbrente
 Oktantall
rester. De fleste har vel opplevd at motoren har «våknet
Innhold av etanol
Årsaken til at bensin har endret seg opp gjennom tidene, til live» etter en skikkelig langtur – gjerne med litt høykan i hovedsak oppsummeres til teknologiutvikling hos ere hastighet og belastning enn det som er tillatt/vanlig
her til lands. Det som skjer da, er ganske enkelt at temkjøretøy-/motorprodusentene og raffineriene, samt
peraturen i motoren er høy over lang tid, og sot/
skjerpede miljøkrav. Heldigvis har utviklingen gått en
avleiringer vil etter hvert brennes bort, og motoren blir
retning som medfører at bensin er «bakover«som ny». En campingvogn eller tilhenger på slep er
kompatibel» med motorer, dvs. at veteranmotorer kan
benytte dagens bensinkvaliteter, evt. med noen små til- sånn sett god «medisin» for motoren.
pasninger.
De som ønsker å benytte sine motorer og kjøretøy om
vinteren, bør selvsagt fylle «vinterbensin». Det ekstra
Fordampningsegenskaper
innholdet av lettfordampelige komponenter gjør at man
Dagens bensinkvaliteter har både lavere startkokepunkt
får start ved lave temperaturer, men vinterbensin om
(dvs. temperatur hvor de mest lettflyktige komponentesommeren betyr ekstra fare for damplås.
ne har sine kokepunkt) og sluttkokepunkt. I tillegg er
det forskjell på sommer- og vinterbensin ved at bensin Den enkle løsningen på problemet er selvsagt å unngå
om vinteren har større innhold av komponenter med lavt slike driftstilstander, men det er som vi vet ikke alltid
kokepunkt.
like enkelt. Min anbefaling er ganske enkelt å:
Generelt kan man si at jo eldre motoren er, jo større utfordringer kan man få med dagens bensin. Stikkordet
her er damplås, dvs. at det dannes dampbobler i bensinpumpe og slanger. Høy motorbelastning, lav hastighet

Sørge for minst mulig oppvarming av drivstoffsystemet (inkl. forgasseren). Dette kan gjøres ved
å:
Legge inn termisk isolasjon mellom inn-
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sugningsmanifold og forgasser, samt filmen dermed er fjernet. Så lenge dette er under konmellom bensinpumpe og motor
Endre «ruting» av bensinslanger slik at de
blir minst mulig eksponert for varme,
særlig varmestråling fra eksosmanifold.
Evt. kan man legge et varmeskjold
mellom varme motordeler og drivstoffsystem.
Sette inn en elektrisk bensinpumpe i umiddelbar
nærhet av bensintanken. Dette er sikkert en
løsning som «puristene» fnyser av, men det er
garantert effektivt. Årsaken til at denne løsningen fungerer, er først og fremst at bensinen
da blir trykksatt helt fram til forgasseren, og
høyere trykk gir redusert sannsynlighet for
damplås. En tradisjonell bensinpumpe montert
på motoren vil suge bensin fra tanken, og følgelig vil trykket i systemet fra tank til pumpe
bli lavere med påfølgende økt risiko for damplås.
Men hva med å blande inn parafin?
Noen tror at innblanding av parafin hjelper, men det sier
seg selv at innblanding av parafin ikke endrer startkokepunktet for bensinen og da er man stort sett like
langt…….. eller kort. Parafin har høyere sluttkokepunkt
enn bensin, og det er dermed fare for at parafinen ikke
fordamper og forbrenner. Uforbrent eller delvis forbrent
parafin vil, i tillegg til å danne sot og avleiringer, kunne
vaske vekk smøreoljefilm på stempler og sylindervegger i tillegg til at den renner ned i bunnpannen og forurenser smøreoljen. Noen eldre motorer var faktisk beregnet for å kunne kjøre på parafin og hadde diverse
løsninger for oppvarming av forgasser og innsugningssystem. Motorene måtte startes på bensin og kunne bytte til parafin når de hadde fått opp varmen. Dersom disse motorene holdes i original stand, vil de fortsatt kunne
kjøres på samme måte, men drift kun på bensin nødvendiggjør eliminering av varmeoverføring til forgasser og
drivstoffsystem. Det som er viktig å merke seg derimot
er at ved å kjøre på en blanding av parafin og bensin,
faller man drivstoffteknisk mellom to stoler; med intakt
«varmeoverføringssystem» får man problemer med
damplås i bensinen, og med fjernet system får man utilstrekkelig fordamping av parafinen.

troll, er det ingen fare om man må kjøre en tank eller to
uten tilsetning – i alle fall så lenge man ikke skal kjøre
lengre perioder på maksimalt turtall og belastning.
Oktantall
Oktantall beskriver bensinens evne til å motstå selvantenning («bankefasthet») og ingen ting annet. Glem alt
dere har hørt om energiinnhold, forbrenningshastighet
og andre ting. Dersom en motor kan kjøres optimalt og
uten tenningsbank på 95-oktan, har det ingen hensikt å
benytte bensin med et høyere oktantall. Tenningsbank
oppstår etter at den ønskede forbrenningen har kommet
godt i gang, og dette skjer etter at stempelet har passert
øvre dødpunkt. Den ønskede forbrenningen brer seg ut
fra tennpluggen, og etter hvert vil trykk og temperatur i
områdene lengst bort fra tennpluggen stige. Dersom
temperaturen i et slikt område overskrider bensinens
selvantennelsestemperatur, oppstår det en ukontrollert
forbrenning (detonasjon), og det er trykkstigningen fra
denne vi hører som den karakteristiske knitre-lyden fra
en motor som har tenningsbank.
Derimot er det et annet fenomen som kalles «autoignition» og som ikke må forveksles med tenningsbank.
Auto-ignition oppstår når glødende sot eller til og med
glødende deler av et stempel antenner bensin/
luftblandingen før gnisten på tennpluggen gjør det. Disse glødende områdene er oftest (eller alltid) forårsaket
av en forutgående periode med tenningsbank. Autoignition på høyt turtall og belastning er som regel ensbetydende med motorhavari etter få sekunder.

Oktantall på bensinstasjonspumpene i Europa og USA
Europa og USA har ulike måter å angi oktantall på.
Målemetodene er de samme, men mens vi her hjemme
oppgir bensinens Research Octane Number (RON),
f.eks. 95, benytter USA en middelverdi av RON og Motor Octane Number (MON). Det betyr i korte trekk at
vår 95-oktan bensin har samme evne til å motstå selvantenning som 90-oktan i USA. Tilsvarende er vår 98oktan lik 93-oktan i USA.
Etanolens gleder og forbannelser
Fram til noen få år siden var all bensin i Norge etanolfri,
men den kunne inneholde andre oksygenholdige komponenter og en samlebetegnelse på disse er
«oksygenater». Så langt har det kun vært et par selskaEvne til å smøre ventilseter
per som har levert etanolholdig bensin til stasjoner i
Svært mange veterankjøretøyer/-motorer har ventilseter
Østlandsområdet, men nå introduseres 95-oktan bensin
som er slipt rett inn i støpejernstoppen, og disse kan
med inntil 5% etanol (ofte omtalt som «E5») over mesvære utsatt for slitasje av ventilsetene dersom det ikke
teparten av landet. I all hovedsak vil dette være uprobletilsettes et smøremiddel. Blyet som ble tilsatt fram til
matisk også for veterankjøretøyer og -motorer.
midten på 1990-tallet, var et svært effektivt smøremidHeldigvis vil 98-oktan i Norge fortsatt være etanolfri
del, og når det forsvant, måtte man gå over til såkalte
(ofte omtalt som «E0»), men ulempen er at det er færre
blyerstatningsadditiver. Disse er basert på natrium eller
og færre bensinstasjoner som fører denne kvaliteten, så
kalium og er svært effektive. Det eneste man skal være
det beste er selvsagt å ordne seg slik at man kan benytte
litt ekstra påpasselig med, er å benytte anbefalt dosering
95-oktan med etanol.
under innkjøring av et nyoverhalt topplokk, dvs. hvor
Etanol har en egenskap som en del motortrimmere har
ventiler og -seter er slipt inn, og den beskyttende smøre-
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lært seg å utnytte, og det er høy spesifikk fordampingsvarme. Litt forenklet kan vi si at for å fordampe en liter
etanol trengs det tre ganger så mye energi som til å fordampe samme volum med bensin.
Dette betyr at etanol som fordamper, faktisk vil redusere temperaturen i forgasser/innsugningssystem og dermed bidra til å motvirke damplås. Ved destillasjon av
bensin ved normalt lufttrykk vil komponentene med
lavest kokepunkt begynner å koke ved ca. 30°. Når temperaturen er 100°C, vil ca. halvparten av bensinen være
fordampet, og siste rest av bensinen koker ved 200-220°
C. Den felles europeiske standarden for bensin, EN228,
har klare begrensninger både for damptrykk (sommer/
vinter) og destillasjonskurve. Dersom vi hadde logget
andel fordampet bensin mot temperatur, ville vi fått
bensinens destillasjonskurve.
Spesielt for etanol er det viktig å skille mellom kokepunkt og påvirkning på bensinens damptrykk. Etanol har
et kokepunkt på 78,5°C, og det er med andre ord mange
bestanddeler i bensinen som har lavere kokepunkt enn
etanol. Dersom en etanolfri bensin tilsettes etanol vil
damptrykket øke, men som tidligere nevnt vil raffineriene/drivstoffleverandørene sørge for at damptrykket i
bensinen som selges, har korrekt damptrykk i forhold til
årstiden.
Etanol har generelt gunstige forbrenningsegenskaper.
Om vi sammenligner f.eks. forbrenningshastighet vil
ren etanol ha litt høyere forbrenningshastighet enn bensin, men med 5% innblanding vil endringen i forhold til
ren hydrokarbonbasert bensin knapt være målbar på en
godt instrumentert laboratoriemotor. I tillegg brenner
etanol veldig «rent», dvs. at den ikke danner sot eller
avleiringer i motoren.
Det er to potensielle hovedproblemer med etanolholdig
bensin; materialkompatibilitet og lagringsstabilitet. De
som har lagt en innvendig coating i sin(e) bensintank
(er) må sjekke at denne coatingen er etanolresistent, dvs.
tåler bensin med 5% etanol. Er man så uheldig at man
har en coating som ikke tåler E5-bensin, er det to ting
man kan gjøre: Kjøre kun på 98-oktan (men husk at i
Sverige inneholder også 98-oktan bensin inntil 5% etanol!) eller legge ny og resistent coating.
Slanger og pakninger tåler normalt E5-bensin, men det
skader aldri å sjekke litt ekstra for lekkasjer i drivstoffsystemet. For selve motoren vil ikke 5% etanol medføre
problemer av noen art. Etanol har noe høyere forbrenningshastighet og litt større kjøleffekt under fordampning (større spesifikk fordampningsvarme) enn bensin,
men ved så lav innblanding som 5% vil dette ikke være
merkbart. Moderne turbomotorer vil kunne nyttiggjøre
seg disse egenskapene, men så lenge vi snakker veteranmotorer, er det bare tull å henge seg opp i dette.
Langtidslagring
Den største utfordringen med etanol er etter mitt syn
lagring over lengre tid, f.eks. over vinteren. Grunnrege-

len for lagring av bensin er at den skal lagres så kjølig
som mulig på helt fulle, helt tette og helt ugjennomsiktige kanner. Lys, temperatur og «damplekkasje» er med
andre ord bensinens verste fiende ved lagring. Dette
gjelder både for bensin med- og uten etanol. Men når
det er sagt medfører etanol en ekstra utfordring. Etanol
kan ta opp vann, og etanol kan dekomponere under
langtidslagring og danne eddiksyre. Fortsatt er det
grunnregelen som gjelder, men man kan på en måte si at
man blir ekstra hardt «straffet» for ikke å følge den. Det
finnes heldigvis tilsetningsstoffer som forhindrer dekomponering av etanol (ofte omtalt som PHestabilisatorer), og disse fås kjøpt hos velassorterte bilrekvisitaforhandlere. Disse tilsetningsstoffene inneholder også normalt korrosjonsbeskyttere, og man får dermed en ekstra «dose» av dette med på kjøpet.
Lagring på kanner er én ting, lagring på kjøretøy er noe
annet. Bensin som selges fra de store selskapene har
tilsetningsstoffer som i tillegg til å forhindre dannelse
av belegg og avleiringer på kritiske motordeler også
inneholder korrosjonshindrende stoffer. Det betyr at alle
«våte» deler av drivstoffsystemet vil være beskyttet mot
korrosjon. I motsatt fall vil et tomt drivstoffsystem være
utsatt for luft/luftfuktighet og dermed korrosjon.
Mine anbefalinger for langtidslagring er:
 Lagre kjøretøy/motor ved lavest mulig temperatur i
et tørrest mulig miljø
 De som har tilgang til 98-oktan bensin, bør fylle
dette de to siste gangene før vinteropplag for å minimalisere etanolinnholdet og deretter opp til randen
før langtidslagring. En annen mulighet er selvsagt å
tappe av etanolholdig bensin og deretter fylle opp
med 98-oktan, men husk å kjøre motoren lenge nok
til at hele drivstoffsystemet (inkl. forgasser) har 98oktan.
Dersom E5 skal benyttes ved langtidslagring, bør man
benytte et tilsetningsstoff som er spesielt beregnet for
dette. Det er viktig å sikre at hele drivstoffsystemet har
bensin med tilsetningsstoff, hvilket betyr at stoffet fylles
på før man fyller opp med bensin, motoren kjøres slik at
det er «ny» bensin helt fram til motoren, og til slutt toppes tanken opp med bensin. Siden jeg ikke ønsker å bli
koplet opp mot spesifikke produkter, overlater jeg til
dere å finne det/de rette produktene.
Noen ord om forfatteren
Knut Skårdalsmo er utdannet sivilingeniør ved Norges
Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim med spesialisering innen forbrenningsmotorer, drivstoffer og eksosutslipp. Han har mesteparten av sitt yrkesaktive liv jobbet
med motorutvikling ved Volvo Personvagnar i Göteborg og drivstoffteknologi/drivstoffutvikling i Statoil
ASA og Statoil Fuel & Retail før han i august 2014 startet sitt egen konsulentfirma, Skaardalsmo Fuel Consulting AS (www.skaardalsmo.com). Med 25 års erfaring
fra motor- og drivstoffteknologi han en av landets
fremste eksperter på området. De siste årene har han
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også vært fast fagkilde til artikler om drivstoffer og for- ordampingsegenskaper/destillasjonskurve for bensin.
Kilde: Knut Skårdalsmo - Forelesningsmateriell i drivbrenningsmotorer i Teknisk Ukeblad. I tillegg har han
stoffer
de to siste årene vært gjesteforeleser i faget «flytende
brennstoffer» for master-studenter ved Høgskolen i Bergen.
F

Vakter til Vårmønstringen
OBS! Viktig. Nytt av året er at du som vakt må møte 10 minutter før vakten
din på det stedet du skal være vakt. Dette er for at vaktleder skal se at ressursene til vaktskiftet er klare og det skal gis en kort innføring i jobben og fordeling av oppgavene.
De endelige vaktlistene vil bli publisert på BVK’s websider: www.bvkn.no
Samt at de vil bli satt opp på vår klubbstand og relevant liste blir også satt opp
på hver vaktpost.
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Nytt om EU kontroll for veterankjøretøyer

For at et kjøretøy som er 30 år eller eldre skal komme inn under ordningen med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig.
De har da vanligvis påskrift i vognkortet med
«Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:
«Må bare benyttes
- Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
- ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig
fare eller ulempe for annen trafikk»
De av disse kjøretøyene som har frist for EUkontroll etter 1. oktober 2016 – og dermed er innenfor det nye intervallet for EU-kontroll – vil få
en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5års intervall; altså alder på 35, 40, 45 eller 50 år.
Deretter blir det hvert 5. år til siste kontroll når kjøretøyet er 50 år. Etter 50 år er kjøretøyet fritatt for
kontroll. Bileiere oppfordres imidlertid til å sjekke
kontrollfrist på vegvesen.no, men merk at dette må
gjøres etter 1. oktober 2016.
Kjøretøy som kommer inn under ordningen men
som mangler EU-kontroll eller er begjært avregistrert av samme grunn før 1. oktober 2016, vil ha et
krav om godkjent EU-kontroll før de blir omfattet
av endringene.
Kjøretøy som er 30 år eller eldre men ikke har
merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning,
må forholde seg til samme kontrollfrister som i
dag. Dersom man har et kjøretøy i original eller
tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på
en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning. Det er et kontrollgebyr for denne kontrollen. Dersom kjøretøyet får nevnte status, vil det
komme inn under de nye kontrollintervallene.
Avslutningsvis kan det nevnes at kjøretøy registrert
før januar 1960 ikke kommer inn under EUkontrollordningen, noe som også er beskrevet i tidligere direktiv og i forskrift om periodisk kontroll
av kjøretøy. Disse er dermed fritatt for kontroll
uavhengig av endringene.

Sakset fra Norsk Veteranvognklubb:
Vegdirektoratet har gjort forskriftsendringer
slik at bevaringsverdige kjøretøy med bruksbegrensninger som er 30 år eller eldre får lengre
kontrollintervall mellom EU-kontrollene. De
skal ha EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år
og deretter er de fritatt for kontroll. Endringene
trer i kraft fra 1. oktober 2016.
Bakgrunn
Samferdselsdepartementet ga våren 2015 Vegdirektoratet i oppdrag å utrede en endring av forskriften
som regulerer EU-kontrollen slik at kjøretøy som er
30 år eller eldre kunne få en mer lempelig kontrollordning. I en offentlig høring sommeren 2015 foreslo Vegdirektoratet 5-års intervaller for disse. Det
ble satt som vilkår at kjøretøyene må være godkjent
som bevaringsverdige og ha bruksbegrensninger
for å komme inn under ordningen. Vilkårene ble
vurdert å være i tråd med kravene i EUs kontrolldirektiv (dir 2014/45/EU) som Norge etter EØSavtalen er forpliktet til å følge.
Tilbakemeldingene på høringen er positive når det
gjelder endring av kontrollordningen for kjøretøy
som er 30 år eller eldre, men enkelte høringsinstanser ønsket seg en endring av kontrollintervallet for
alle kjøretøyene på 30 år eller eldre uten vilkår om
at de må være godkjent som bevaringsverdige og
ha bruksbegrensninger. Det kom også innspill om
fritak for EU-kontroll for alle kjøretøy som er 30 år
eller eldre.
Vegdirektoratet har i oppsummeringen av høringen
kommet til at EUs kontrolldirektiv ikke uten videre
åpner for en mer lempelig kontrollordning – eventuelt også fritak - for alle kjøretøy som er 30 år eller eldre. Endringen i kontrollintervall for disse
kjøretøyene blir derfor avgrenset til kjøretøy som er
godkjent som bevaringsverdige og som har bruksbegrensning. Valg av kontrollintervall på hvert 5.
år er gjort med grunnlag i opplysninger om hvordan kontrollordningen er utformet i andre EØSland. Valget er basert på en skjønnsmessig vurdering der hensynet til trafikksikkerheten, bruken av
kjøretøyene og behovet for periodisk kontroll har
vært de sentrale vurderingstemaene.
Ikrafttredelse og gjennomføring
Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy blir
endret slik at endringen trer først i kraft fra 1. oktober 2016. Da skal både kontrollsystemet, registreringssystemet og brukersystemene være endret slik
1966 modellene er snart fritatt for EU-kontroll
at de takler omleggingen i kontrollintervallene.
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Ulvenmarkedet 2016
Tekst: Lars Olav Lofthus

Lørdag 30. april kl 11:00 samlet noen BVK’ere seg
på Nesttun på ESSO stasjonen i Skjoldskiftet for en
felles kjøretur til Ulven ved Os.

Favorittområdet til artikkelforfatteren. Kafeområdet.
Foto: L.O.Lofthus

mønstringen så vokser ting litt ut av proporsjoner
og man må kanskje se etter andre steder å avvikle
det? (Gjelder begge deler). Problemet er vel at det
Finbilsparkeringen. Foto: Per Fiksdal
ikke er flust med egnede steder for noen av arrangementene her vestpå.
Været var tålig bra så de fleste med cab hadde tatt Etter å ha fått parkert bak et stort lagerbygg eller
den ned, selv om temperaturen mest innbydde til å lignende (det var nå garantert ingen som så de bilekjøre med taket på og varmeapparatet på HOT!
ne) så tok vi bena fatt og så på biler og salgsstan10-12 biler la trøstig i vei litt over kl 11 og vi fikk der. For en som ikke samler på så mye gammelt, så
en fin cruising helt til Søfteland da det plutselig var er det litt på siden, men jeg så mange som koste seg
noen umiskjennelige dråper på ruten. En sjekk mot og kjøpte ting og får håpe at det lønner seg for både
himmelen viste at det sannsynligvis var veldig lo- selgere og arrangør. For at dette er et populært og
kalt, så selv om vi faktisk måtte bruke vindusvisvelkomment årlig sesongens førstearrangement det
er ikke tvil om. For min egen del så setter jeg veldig stor pris på kaffe og vafler…..alltid høydepunktet for meg. Takk til de smilende selgerne bak disken! Men, aldri si aldri, en gang kjøpte jeg en gammel kasettspiller, så det er håp for meg også……
Var fristende med en Tandberg Huldra denne gangen…..
Uansett, som sagt, et veldig hyggelig og kjærkomment arrangement som alltid markerer at nå er sesongen i gang. Takk til Os Skysslag for at de holder
på med dette. Vi gleder oss alt til neste gang.

Markedsområdet. Foto: L.O.Lofthus

kerne en to-tre ganger, så gikk det heldigvis fort
over. Vel fremme på Ulven, eller Os Vidaregående
skule, så skinte solen igjen, og det ble klart for oss
at vi nok kunne regnes som etternølere. Det var stuvende fullt av gammelbiler og selgere. Kjekt for Os
Skysslag, men ikke så hyggelig for oss. Som Vår-

Eieren av Er-An sin flotte Ford Skyliner 1959
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17. mai 2016
I år har styret som vanlig de siste årene, søkt om fem kjøretøyer i toget. Temaet var i år i utgangspunktet
cabrioleter. Det blir det også, men det er ett unntak. Da vi fikk en henvendelse fra Bergen Blikk om å få
kjøre i vår kolonne med T-Ford lastebilen, så var styret snar å gjøre det unntaket. Det er alt for sjelden at
vi får frem de aller eldste bilene i klubben vår. Vi har forståelse for at det sikkert er vanskelig å kjøre
disse og at man kvir seg for å gi seg i kast med dagens trafikk med alle de utålmodige frekke sjåførene
med total mangel på bilinteresse. Det er derfor veldig hyggelig at vi får en slik representant med.
Fremmøte for bilene blir opplyst
direkte til sjåførene. For oss fotsoldater så er det i skrivende stund
Bradbenken der vi pleier å møte.
En endring i år er at vi dropper fanen og lar bilene kjøre med magnetskilt. Vi skal derfor gå bak bilene i år. Ikke klag på eksosen….er
det noen som skal ta imot den så er
det oss, ikke grupperingen etter
oss…. :-). Siste bilen har dessuten
nytunet motor, så vi håper den går
rent og fint…. BVK ønsker dere
alle en fin 17. mai – feiring, og
håper at en del av våre medlemmer
vil stille opp og gå sammen med
oss denne dagen.

BVK får besøk fra bilklubb i Sverige
Tirsdag 31. mai blir det et litt spesielt lygarmøte. Denne dagen får vi nemlig besøk av Automobilhistoriska Klubben Eskilstuna (AHK-E). De er på tur til Bergen, samlet i turistbuss, ingen biler altså, men
har ytret ønske om å få treffe oss. De ville i utgangspunktet bare treffe oss på en av våre klubbkvelder,
men siden Bergen Tekniske Museum har vært stengt så tenkte vi å gjøre en liten vri. Nå ser det ut som
om vi faktisk kan få komme inn i kafeen ved BTM den dagen. Klarer vi det, så håper vi i styret at vi kan
få samlet 10-12 biler og kjøre og hente gjestene (32 personer) ved Thon Hotel Bryggen, for så å kjøre de
en rute gjennom byn og bort til
BTM, der vi har litt kaffe og noen
tebrød. Det er veldig fint om det
stiller flere medlemmer på BTM
også, og aller helst med gammelbil.
Det er mulig at vi etter en times
tid, vil forsøke å få en transport til
Bergen Gamle Brandstasjon for
avslutning av kvelden der. I skrivende stund er dette ikke forespurt
og således ikke avklart.
Styret vil ta kontakt med folk angående kjøring og det vil komme
mer opplysninger om dette på
websidene og det vil nok gå ut
SMS også.
Foto sakset fra AHK-Eskilstuna sinn webside: www.ahk-eskilstuna.se
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DAMSGÅRDSDAGENE 2016

Ved innføringen av registeret var det sagt at listen ikke
kom til å bli publisert, og styret vet at noen ikke liker at
det blir publisert hva man har av kjøretøyer.

Dette ble tatt opp på møtet etter Generalforsamlingen
2016, og styret fikk aksept for at man kan printe ut registeret og sende til klubbens medlemmer, under forutsetning av at vi varsler dette i medlemsbladet Stabbesteinen, slik at det er mulighet for å reservere seg fra dette, og dermed få sitt/sine kjøretøy strøket fra listen før
den publiseres.
Nå skal det nevnes at de fleste argumenter for å ikke ha
registrert sine kjøretøy eller får de publisert til medlemmene gikk på dette med skattemyndigheter, men der kan
nok alle enten slappe helt av, eller blir helt stressa, for
hvis kjøretøyet er registrert så har skattemyndighetene
full kontroll på det fra før av. Så det er i alle fall ingen
god grunn til å reservere seg. Videre så er det slik at
I år avholdes familiedagen søndag 5. juni. For dem hvis ditt kjøretøy noen gang har vært ute, så kan det ha
som ikke har tenkt seg tur til Vossarudl`n, er du
blitt tatt bilde av, og eventuelle kriminelle kan med enhjertelig velkommen til Laksevåg denne dagen med kelhet spore opp hvor kjøretøyet befinner seg. Fra listen
er det nok mindre sannsynlig at de opererer.
gammelbil, der denne kan stilles ut ved kirken.
Også to-hjulinger av edel årgang vil være av inter- På det positive planet for publisering så påpekte et medlem at man kunne oppdage felles kjøretøy med medlemesse å stille ut.
Denne dagen er som sagt familiedagen og den desi- mer og derigjennom utveksle både erfaringer og gjerne
deler.
dert mest folksomme dagen, med markedsboder og
Så hvis du tross alt skulle ha motforestillinger mot å
underholdning av forskjellig slag.
la dine kjøretøy stå i en liste som skrives ut og sendes
Det blir som vanlig fremmøte kl. 10.30 og frem til i en konvolutt til dine klubbkolleger så må du gjøre
kl. 17.00 når arrangementet slutter for dagen.
ett av følgende:
Ta kontakt med undertegnede dersom du vil stille Email til laoll@online.no
ut bil og/eller sykkel denne dagen på Laksevåg.
eller SMS/tlf til 47611283.
Fristen for å melde tilbake er 20. mai 2016.
OBS! Du trenger kun å melde hvis du vil slette dine
Hilsen
kjøretøy fra listen.
Damsgårdsdagene 2016

Arild M. Nilssen
Telefon 911 84 322.

BVK bilregister
Ved opprettelsen av nye websider i 2010 ble det også
innført et kjøretøyregister der medlemmer kan gå inn på
websiden og registrere ett eller flere kjøretøyer. Bakgrunnen for opprettelsen var at det er et godt hjelpemiddel for styret når noen spør etter et bestemt type kjøretøy, eller ved planlegging av utstillinger osv.
Etter 5 år så befinner det seg 268 registrerte kjøretøyer
der. Enkelte medlemmer har ytret ønske om å få se kjøretøyregisteret og styret har også et ønske om å publisere det, ikke minst for å få det ajourført. I og med at medlemmene ikke ser det etter at det er lagt inn, så vil man
jo heller ikke se om noe er feil, om kjøretøyet står der
etter at det er solgt osv.
Helst ville vi ha publisert det på nett, slik at medlemmene kunne få en tilgang via brukernavn og passord, men
det krever en del jobb for å få til, så i første omgang vil
det bli printet ut og sendt i konvolutt til medlemmene.

Som en fotnote kan vi nevne at hvis det blir nye websider i BVK så kan det hende at det blir opprettet en
”Mine kjøretøy” side der man kan legge inn info og bilder om sine kjøretøy.

Komite for gjennomføring av
”Lygarmøter”

Styret vil forsøke å stable på beina en egen komite som
lager kaffe og har ansvaret for de såkalte lygarmøtene.
Ansvarlig for komiteen fra styret vil være sekretær/
styremedlem Lars Olav Lofthus.
En vakt består av: Innkjøp av noe å bite i, oppmøte ca
18:30, rigge lokalet og lage kaffe. Alle utgifter blir selvfølgelig refundert..
Vi etterlyser derfor interesserte som vil inngå i en slik
komite. Ta kontakt med Lars Olav (Lasse) på tlf.
47611283 eller email: laoll@online.no
Vi ser for oss at det bør være 5-6 personer som inngår i

komiteen.

Så langt er det ingen som har vist sin interesse.
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Formannen har ordet

Jeg håper at mange kan stille – det blir helt sikkert
noen hyggelige timer i Svein’s garasje! Adressen
er: Kyrkjetangen 20, Bønes
Da er det bare å ønske oss selv lykke til med Vårmønstringen på torsdag – og, jeg håper å se mange
av dere der – selvsagt med gammelbil slik at vi kan
få presentert mangfoldet av kjøretøyene vi har i
klubben.
Vel møtt alle sammen!

Kjære BVK’ere!
Da skriver vi mai måned,
og endelig ser det ut som
om nattefrosten slipper taket og temperaturen smått
om senn nærmer seg normalen for årstiden.
På lørdag var det Ulvenmarked og mange BVK’ere
var til stede. Noen uten, men mange med gammel- Beste hilsen
John Gaute
bil på finbilutstillingen 
Som vanlig var været bra denne dagen og det var
godt fremmøte både av skuelystne besøkende, utstillere, selgere og kjøpere. Nå bare håper vi på
minst samme værforhold på torsdag når Vårmønstringen går av stabelen.
Vi har stort sett fått fylt opp det meste av vakter,
men med stor publikumtilstrømming kan det bli
behov for ytterligere forsterkninger, så ikke nøl
med å melde deg til en av oss på BVK-standen dersom du kan hjelpe til!
Førstkommende tirsdag (3.mai) har Svein Opheim
invitert til lygarmøte/garasjebesøk hjemme hos seg. Vårmønstring 2015. Foto: Per Fiksdal

Det nærmer seg 17. mai….da passer det fint med et gammelt postkort med motiv fra Torget.

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023

