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Her er Norges ukjente el-bil,

Kewet, montert i Oslo.

JAN HELSTAD

– Kewet er el-bilenes svar på 60- og 
70-årenes 2CV, er gründer Jan-Petter
Skrams karakteristikk. – Bilen ble tidli-
gere produsert i Danmark og Tyskland,
men etter en konkurs i 1998 kjøpte 
Kollega Bil as, som hele tiden hadde vært
forhandler for Norge, produksjonsut-
styret og rettighetene.

Etter at fabrikken hadde fått nye loka-
ler og bestemt seg for å øke produksjons-
kapasiteten i 2000, ønsket den hjelp fra et
kompetent miljø til å planlegge layout 
av montasjelinjer og produksjons-
flyt. Det ble tatt kontakt med 
SINTEF Teknologiledelse, avdeling 
for Innovasjon og virksomhetsutvikling,
og våren 2001 kom prosjektet i gang 
med støtte fra TEFT-programmet.

Foruten montasjelinjen fikk bedriften
også hjelp med ordrehåndtering og logi-
stikk.

Logistikken er viktig siden Kewet i dag
ikke bare er norsk, men en nordisk bil.
Glassfiberkarosseriet støpes i Latvia,
rammen sveises i Danmark, interiøret
lages i Søgne, og monteringen skjer i
Oslo. Hver bil lages på bestilling, og
kunden velger selv farge og noe av den
tekniske utformingen.

Med begge bena på jorda
– Det finnes faktisk flere Kewet enn
Think. Det kommer selvfølgelig av at
den har vært produsert over en lengre
tidsperiode. Målet for Kollega Bil er å
lage 50 biler i 2003 og så doble produk-
sjonen de neste to årene. – Vi har valgt en
forsiktig linje, sier Skram. –Vi kunne ha
fått fordelaktige lån gjennom SND, men
har takket nei til disse. Denne bedriften
er gjeldfri i dag og det vil vi fortsette
med.

Mange fordeler
Rekkevidden til bilen er fra 30 til 80 km
per lading, mens  toppfarten på flat vei er
80 km/t. Lading av tomt batteri tar fra
seks til åtte timer. – Når batteriprodusen-
tene finner det interessant å masseprodu-
sere batterier av nikkelmetallhydrid for
el-biler, slike som vi i dag finner i mobil-
telefoner og el-verktøy, vil vi kunne
doble kjørelengden, mener Skram. 

– Men det er jo mange fordeler alt i
dag: Ingen bompenger, ingen årsavgift,
og gratis parkering på kommunale
plasser. Snart kan vi også kjøre i
kollektivfelt.

❙ Kontakt: Lars Erik Wetterwald 
SINTEF Teknologiledelse
Tlf. 73 55 03 29 
E-post: Lars.E.Wetterwald@sintef.no

El-bil i lommeformat

Jan Petter Skram ved siden av bilen Kewet som koster 115.000 kroner i dag, inkludert batterier og lader. 
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Sammen med elleve organi-

sasjoner fra tre EU-land

utvikler SINTEF et analyse-

verktøy som leter opp mulige

problemer og sikrer verdiene

i et datasystem.

Murphys lov sier at: «Om noe kan
gå galt, så gjør det det» – eller sagt
på en annen måte: «Ei brødskive
faller alltid med smørsiden ned.» 

De som utvikler nye data-
systemer er, som de fleste av oss
andre, optimistiske. De ser for seg
velvillige brukere og at systemene
oppfører seg som ønsket,

Men bruk av IT-systemer med-
bringer også risiko for tap eller øde-
leggelse av aktiva som f.eks. infor-
masjon, hardware og menneskeliv.
SINTEF Tele og data  har utviklet
en metodikk og et verktøy for å
identifisere risiko i forbindelse med
IT-systemer, som 
forteller hva som skal gjøres og hva
det koster for å behandle disse 
risiki. Metoden baserer seg bl.a. på
den anerkjente sikkerhetsstandar-
den ISO 17977 og tradisjonelle risi-
koanalyseteknikker. Modellerings-
språket UML (Unified Modelling
Language) brukes for å 
beskrive systemet som skal analy-
seres, både som et medium for
kommunikasjon og interaksjon
mellom ulike interessenter invol-
vert i analysen, og for å dokumen-
tere analyseresultater.

Metoden adresserer risiko av
både teknisk og organisatorisk art
og gjør det enklere å velge behand-
lingsalternativer. En database i 
bunnen av systemet inneholder
erfaringer fra tidligere analyser.
Dette for å spare ressurser ved å
slippe å gjøre hele analysen på nytt
når bare en del av systemet endres,
og for å kunne gjenbruke resultater
i forbindelse med analyse av nye
systemer.

Utviklingen skjer innenfor et EU-
prosjekt kalt CORAS, med en

ramme på 40
millioner kroner,
og arbeidet for-
ventes fullført i
juni dette år.

JAN HELSTAD

❙ Det positive i 
å vite om det 
negative


