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ALLTID PÅ VEIEN

NYE PEUGEOT PARTNER - EDITION 12

Nå lanserer vi nye Peugeot Partner, med et knalltilbud på et begrenset antall Edition 12. Med en lang liste ekstrautstyr 
som standard er du sikret maksimal komfort og trygghet. Partner med automatgir har et utslippsnivå på kun 123g CO2 
og er dermed verdens mest miljøvennlige varebil. Men viktigst av alt, med vår Alltid På Veien-avtale sørger vi for at 
bilen er der den skal være; på veien. 

Alltid på veien

AVTALE

NYHET

*LANSERINGSPRIS PÅ DE FØRSTE 150
EDITION 12 MODELLENE

Garanti 5 år/100.000KM og 3 år/45.000KM service og repavtale. Alle priser er eks.mva. Frakt og leveringsomkostninger tilkommer. 
Forebehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Importør Bertel O. Steen AS.

SVIR AV
219 MILL.

NY-ÅLESUND (VG) Her –
langt oppe i isødet på
Svalbard – legger næ-
rings- og handelsminister
Trond Giske (Ap) igjen 
219 millioner kroner.
For å hjelpe deg i bilen.
Pengene skal brukes til et nytt
geodetisk jordobservatorium

i Ny-Ålesund.
Det høres for-
ferdelig kjede-
lig ut, men kon-
sekvensene er
veldig bra for
deg – i hvert fall
hvis du kjører
bil:

– Det vil gi
mye mer presis
GPS i biler, sier

vikarierende stasjonssjef
Geir Mathiassen ved Kartver-
kets observatorium i Ny-Åle-
sund på Svalbard.

– Mer oppdatert
Regjeringen bevilget de førs-
te 23 millionene i revidert bud-
sjett i vår, men Giske sier det
bare er en begynnelse.

– Samlet vil vi bevilge 219
millioner kroner. Det vil gjøre
det lettere for bilistene ved at
GPS-informasjonen blir enda
mer oppdatert og presis. I til-
legg vil investeringen blant
annet gi mye bedre informa-
sjon om isforholdene i Arktis,
sier Giske.

Under miljøkonferansen Ny
Ålesund-symposiumet blir
VG med Giske ut til jordob-
servatoriet.

– Ved siden av bedre GPS
vil vi nå kunne måle selv små
endringer i havnivået. Det vil
også gjøre at vi kan måle pla-
teforskyvninger i jordoverfla-
ten ned til en millimeter. Det
vil også gi mer presis navige-
ringsposisjon for fly og satel-
littposisjoner, sier Mathias-
sen.

– Stor betydning
Målingene gjør det også mu-
lig å kartlegge jordrotasjon
og jordens nøyaktige plasse-
ring i verdensrommet.

– Dette har stor betydning
for næringer som driver off-
shorevirksomhet – for eksem-
pel fiske, transport, og leting
etter olje og gass. Antennesys-
temet vi er en del av, får fak-
tisk all annen satellitteknologi
til å fungere, sier han.

Bjørn
Haugan

PÅ SVALBARD

BYGGER UT:
Nærings- og
handelsminister
Trond Giske (Ap)
lover penger for
å bytte ut denne
antennen i Ny-
Ålesund. Foto:

BJØRN HAUGAN

– Med den nye teknologien kan
Statens kartverks oppgraderte
observatorium bli det viktigste
geodetiske observatoriet på
jordkloden, sier forskningsdi-
rektør John LaBrecque i den
amerikanske romfartsorganisa-
sjonen NASA, ifølge Kartver-
kets interne blad.

Stasjonen på Svalbard er
den nordligste i verden. Det er
20 andre stasjoner i verden,
men få som blir så moderne
som den på Svalbard.

– VIKTIGST
PÅ KLODEN


