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FØLGER MED: Ole Larsen
på Grenland Politistasjon
sier de kommer til å slå hardt
ned på hendelser der russen
er ute for å gjøre skade.

Samarbeider
godt med
russen
Etter den første helga
med russefeiring i
Porsgrunn, kan ikke
politiet melde om noen
store hendelser med
russ involvert. De føler
at de har et bra samarbeid med russen.
Andreas Bjerløv Karlsen
mobil 996 45 400
andreas.karlsen@pd.no

– Den første helga gikk
greit. Vi hadde ikke noe mer
å gjøre enn vanlig, sier Ole
Larsen, som er leder av
ordensseksjonen ved Grenland politistasjon.
Ambisjonen til politiet er
at russen skal følge normene, og de har vært ute og
informert russen om hva de
slår ned på og hva de kan
tolerere.
– Vi har et nært samarbeid
med russen. I tillegg føler vi
at russen i Porsgrunn er
ansvarlige, sier Larsen.

GRATIS TILBUD TIL RUSSEN: Dekkmann, Tyre Protector og Trygg Trafikk har gått sammen om å trygge russebilene i Skien ved å
tilby gratis injeksjon av en spesiell gummiblanding i dekkene. Blandingen sikrer dekkene mot punktering, noe som kan redde liv . Dersom
porsgrunnsrussen tar kontakt, vil de også få gratis hjelp. Kjetil Løyte Lia i Dekkmann viser her Brita Straume i Trygg Trafikk hva de gjør.

Et enkelt grep
sikrer russebilene

Fyllekjøring
Likevel vil det bli slått
hardt ned på russ som ikke
oppfører seg.
– Fyllekjøring slår vi veldig hardt ned på. Derimot
bruker vi litt mer skjønn i de
situasjoner hvor russen ikke
gjør skade som går utover 3.
mann, sier Larsen.

Skiensrussen fikk tirsdag
gratis hjelp til å sikre dekkene på sine russebiler
mot mulige punkteringer.
Mange benyttet seg av
sikkerhetstiltaket. Nå får
også porsgrunnsrussen det
samme tilbudet.

Bedre russebiler
Han ser også at russen bruker mer penger enn tidligere
på russebiler.
– Bilene nå er i mye bedre
stand enn tidligere, og trafikksikkerheten har dermed
også blitt bedre, noe vi er
glade for, sier Larsen.

Andreas Bjerløv Karlsen
mobil 996 45 400
andreas.karlsen@pd.no

Snart ruller russebilene for alvor
ut på veiene, og da er det greit å
ha dekk som er sikret mot punkteringer. Dekkmann, Tyre Protector og Trygg Trafikkgjennomførte tirsdag et prosjekt

Knallpris!

hvor de tok for seg dekkene på
russebilene i Skien, og sprøytet
inn en spesiell gummiblanding.
– Det spesielle med denne
gummiblandingen er at den forhindrer dekkene i å punktere når
noe skarpt trenger inn, som for
eksempel en spiker, sier Øystein
Melleby, som er salgssjef i Tyre
Protector.
Tiltaket har som mål å øke
russens bevissthet om hvor viktig det er med sikre dekk på russebilene.
Bevisstgjøre russen
– Vi vet at russen sliter med
økonomien, og at de dermed har
en tendens til å glemme hvilken
viktig betydning dekkene har.
Nå skal mange biler snart ta

turen til blant annet Kongeparken i Stavanger, og vi vet at
punkteringer kan føre til livsfarlige situasjoner på veien, og i
verste fall ta liv. Derfor gjør vi
dette for russen, sier Melleby.
Bare EU-godkjente
De stiller et krav til russebilene som skal få gummiblandingen, og det er at de er EUgodkjente.
I utgangspunktet var tilbudet
kun ment for Skiensrussen.
– Vi tenkte først å prøve ut tiltaket for russen i Skien. Dette
for å sjekke ut responsen, og
deretter utvide til hele regionen
neste år om det viser seg å være
et vellykket prosjekt, sier Melleby.

Reis på oppdagelsesferd i Sverige og Danmark.
Opplevelsene er mange og varierte med ﬂere
idylliske landsbyer og pulserende storbyer på veien.
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Opplev sjøen,

glem alt annet

Likevel har partnerne bestemt
seg for å gi porsgrunnsrussen
det samme tilbudet dette året.
Positivt tiltak
Brita Straume i Trygg Trafikk
berømmer det Dekkmann og
Tyre Protector gjør for russen.
– Vi vet at russen opererer
med mye gamle biler. En punktering kan få katastrofale følger,
som å miste kontroll over kjøretøyet og være en fare for
andre trafikanter. Ved punktering vil det også skje at man må
stå i veikanten og skifte dekk,
noe som er en fare i seg selv.
Flere alvorlige ulykker kunne
vært unngått hvis man slapp å
skifte dekk langs veien. Der
står man svært utsatt til for
andre trafikanter, sier Straume.
Stilte opp
Det kom et tosifret antall russebiler til Dekkmann tirsdag,
noe som viser at russen bryr seg
om sikkerheten.
– Selv om det er vanskelig å få
informasjon ut til russen, har vi
lyktes ganske godt denne gangen. Russen tenker ofte på penger, men er ikke økonomiske,
sier russepresident Jo Vemund
Svendsen.
Likevel er det kanskje ikke så
rart at russen dukket opp, de
sparte jo en tusenlapp på det.

