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JAAAAAA! Oilers              

Oilers utklasset  
Lillehammer i den  
siste semifinalen.

Sport 1. del side 28-29

Kriminalitet  Sykkeltyverier  NYHETER 1. DEL side 4-5

Frykter  
tyvene 
ligger 
på hjul

hh24 sykler til en halv million stjålet på tre dager.
hhSyklister frykter at tyvene spaner på dem.
hhPolitiet ber syklister være forsiktige på nettet.
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Nytt

slik skal det nye 
statoil-huset på 
Forus se ut
Nytt landemerke 
på 16 etasjer.
nyheter 1. del side 6

Nokas-sakeN

Kriminelles 
bunnløse gjeld 
hjelper ingen 
Forsker mener at 
de som vil leve lov-
lydig, blir taperne.
nyheter 1. del side 10-11

skole

Nynorskelevene 
er blitt 70  
prosent færre
Og nå skifter også 
Malmheim skule 
målform.
SandneS 2. del side 6

«Natt til 17.» over-
beviser. Det gjør 
ikke den andre 
norske premiere-
filmen.

impONereNde 
Om uNgdOmmer

Kultur 2. del  
side 26-27
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Nyheter

Jæren/SandneS/Karmøy
– Det er nok snakk om et raid, og jeg 
tror det vil normalisere seg. Men 
det er ikke kjekt, og det blir litt bæ-
ring av sykler inn og ut av huset, 
sier leder Marton Digernes i Bryne 
cykleklubb. Med 230 aktive syklis-
ter er klubben den største i Roga-
land. Sist uke valgte klubben å be-
skytte medlemslistene med pass-
ord.

– Det er dumt at vi må ha hem-
melige medlemslister, men vi har 
valgt å legge listene bak et passord. 
Noen har også tatt til orde for å luk-
ke Facebook-gruppen, men vi kan 
ikke stenge oss helt ut av samfun-
net heller, sier Digernes. 

Selv velger han å oppbevare de 
dyreste syklene på loftet i huset. 
Han har hørt flere teorier om hvor-
dan sykkeltyvene finner fram til de 
dyre syklene og har mest tro på at 
sykkeltyvene spaner på syklister 
med dyrt utstyr og noterer seg hvor 
de bor.

– Det finnes treningsapper som 
Strava der du kan legge ut informa-
sjon om hvor du har syklet og hvor 
lang tid du har brukt. Disse sykkel-
rutene viser ofte tydelig hvor du 
bor, og jeg ville vært litt skeptisk 
til hva slags informasjon du legger 
åpent på nettet. Men jeg tror at syk-
keltyvene gjør det på den enkle må-
ten: De ser en syklist med godt ut-
styr og følger etter for å se hvor han 
bor, sier Digernes.

Advarer mot spaning

Marton Digernes opplevde 
selv at sykkelen ble stjålet 
fra en låve under Birke-
beinerrittet for noen år 
siden. Nå oppbevarer han 
de dyreste syklene inne  
i huset.  Foto: Jan Inge Haga

Sykkeltyveri  Overvåker tyvene deg på nettet?

Han har selv hørt om bekjente 
som har sett ulike biler med uten-
landske skilt som har fulgt etter sy-
klister på avstand.

– Det er ikke kjekt å tenke at 
fremmede biler er ute etter deg, og 

du liker ikke å tro at alle er kjeltrin-
ger heller. Men det er greit å følge 
litt ekstra med. Selv sykler jeg på 
sti de siste kilometerne til der jeg 
bor, så det er vanskelig å følge etter 
meg. Men de finner ut hvor jeg bor 
hvis de vil, sier Digernes.

Stjal for en halv million
Fra torsdag til lørdag i forrige uke 
ble det stjålet minst 24 sykler til en 
samlet verdi på over en halv million 
kroner i Sandnes og på Jæren. Po-
litiet ser tyveriene i sammenheng, 
og tyvene har klart å finne fram til 
de dyreste syklene. 

– Vi har ikke fått inn melding fra 
folk som har hatt innbrudd uten at 
noe er stjålet, noe som kan tyde på 
at tyvene har visst hvor syklene var 
å finne. Foreløpig vet vi ikke hvor-
dan tyvene har klart å skaffe seg 
denne oversikten, men er åpne for 
at de kan ha brukt informasjon til-
gjengelig på nett. Enten på nett-
samfunn, med treningsapper, med-
lemslister eller start- og resultatlis-
ter fra sykkelritt. Vi utelukker heller 
ikke at syklister kan ha blitt spanet 
på, sier etterforskningsleder Tho-
mas Thue ved Klepp lensmanns-
kontor.  

I Sandnes er politiets etterfors-
kningsleder Bjørn Hermansen 
kjent med gps-teknologien og nett-
samfunnene som også kan være et 
verktøy for kriminelle.

– Syklister og andre bør være 

sparsommelige med å dele opplys-
ninger på nett, sier Hermansen.  

Mistet sykler for 150.000 
Noen dager før flere syklister i 
Sandnes og på Jæren fikk besøk av 
tyver, ble Vidar Mæland fra Kar-
møy frastjålet sykler og sykkelut-
styr for hele 150.000 kroner. Han 
er overbevist om at tyvene tråler 
nettsamfunn og medlems- og re-
sultatlister på jakt etter verdifulle 
tohjulinger. 

– På nett er det bare for tyvene 
å plukke de som sykler mye, tyde-
ligvis har dyre sykler og bare følge 
den røde streken og finne ut hvor 
vi bor, sier Mæland fra Åkrehamn. 

– Kona sin sykkel fikk henge i 
fred. Det samme med sykler til 
3.000-4.000 kroner, sier Mæland, 
som frykter at tyvene utnytter at 
mange syklister legger både akti-
vitetsnivå, kjøreruter, hjemsted og 
bilder lett tilgjengelig på nett. 

Karmøysyklisten vil nå vurdere å 
utstyre syklene sine med GPS-spo-
ringsenheter for å finne ut hvor sy-
klene blir av. 

– Slikt utstyr er såpass lite og ri-
melig at både syklister og forsi-
kringsselskap burde se nytten av 
slik bruk, sier Mæland. 

Odd Kristian stOKKa
odd.kristian.stokka@aftenbladet.no

Ola Fintland
ola.fintland@aftenbladet.no

hhEtter tyveriraidet av dyre sykler sist uke velger Bryne Cykleklubb å skjule medlems- 
listen. Leder Marton Digernes advarer også mot spaning og bruk av treningsapper. 

Vidar Mæland fra Åkrehamn på  
Karmøy ble i forrige uke frastjålet sykler 
og utstyr for over 150.000 kroner.  
Han frykter at tyvene utnytter at mange 
legger mye informasjon lett tilgjengelig 
på nett. Foto: PrIvat 

Sykkel

hhRegistrert: 1,2 
millioner sykler i 
Norge er registrert 
i Falck sykkelre-
gister.
hhAnslag: Hvert 

år stjeles 55.000 
sykler til en samlet 
verdi av 275 mil-
lioner.
hhNorge: 16.498 

sykkeltyveri ble 
anmeldt i 2013..
hhRogaland: 1539 

sykkeltyveri ble 
anmeldt i fjor.
KIlde: FalcK, PolItIet.
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Nyheter

STAVANGER
Våren er høysesong både for 
salg og tyveri av sykler i Norge. 
Det er fortsatt flest vanlige sy-
kler som blir stjålet, men dyrere 
sykler bidrar til å dra opp snitt-
prisen, og trenden er klar. 

På ti år har snittutbetalingen 
per stjålet sykkel økt fra 3600 
kroner til 5200 kroner. Bare de 
siste fem årene har erstatnin-
gen økt fra 4000 til 5200 kro-
ner. Det viser tall som Finans 
Norge har hentet inn fra forsi-
kringsselskapene. 

De siste fem årene er det inn-
meldt mellom 9000 og 11.000 
stjålne sykler, men man regner 
med at bare hvert fjerde eller 
femte sykkeltyveri blir rappor-
tert.

Flere selskaper tilbyr redu-
sert egenandel dersom sykke-
len er registrert i Falck sykkel-
register, og avdelingsleder Geir 
Kamsvåg bekrefter at stadig 
flere dyre sykler blir registrert. 

– På to år har antall sykler i 
prisklassen over 20.000 kroner 
økt med mer enn 50 prosent, 
sier Geir Kamsvåg. 

Tryg
Selskapet tilbyr ingen egen syk-
kelforsikring, men sykkeltyveri 
blir dekket av innboforsikrin-
gen. Hvor mye som dekkes, er 
avhengig av hvor sykkelen står 
parkert når den stjeles. Dersom 
den blir stjålet fra låst bygning 
på egen eiendom, dekkes syk-
kelen fullt ut. 

Står sykkelen låst i bod/gara-
sje i leilighet/rekkehus som in-
gen andre har tilgang til, dek-
kes inntil 60.000 kroner med 
beste dekning og inntil 30.000 
kroner med ordinær innbofor-
sikring. Stjeles sykkelen fra ha-
gen i privat bolig, er summen 
20.000 for beste dekning og 
10.000 kroner for ordinær. 

Øvrige tyveri, som låst syk-
kel utenfor butikk eller arbeids-
plass, dekkes med inntil 15.000 
kroner (best) og 5000 (ordi-
nær). Laveste egenandel er 
2000 kroner, men den reduse-

res til 0 dersom sykkelen er re-
gistret i Falck sykkelregister. 

If
Ordinær innboforsikring dek-
ker et beløp på opptil 8000 
kroner. Ekstra innboforsikring 
dekker sykler opptil 16.000 
kroner. Egenandelen for beg-
ge forsikringene er 4000 kro-
ner, men halveres dersom syk-
kelen er registrert i Falck syk-
kelregister. 

Du kan også tegne egen verdi-
saksforsikring på sykkelen med 
en egenandel på 2000 kroner. 
Forsikringspremien for en syk-
kel til 30.000 kroner kan vari-
ere fra 2000 til 3000 kroner av-
hengig av kundeforhold og bo-
sted, og tyveri av sykler til over 
20.000 kroner dekkes bare når 
sykkelen står i låst bygning.

Gjensidige
– Det er ekstremt mange dyre 
sykler på veien, og kjøpekraf-
ten gjør at mange har sykler 
til både 30.000, 40.000 og 
50.000 kroner, sier pressekon-
takt Arne Voll i Gjensidige.

Dersom sykkelen er låst inn 
i privat hjem og blir stjålet der-
fra, blir en sykkel til 50.000 blir 
erstattet fullt ut. Dersom sykke-
len stjeles andre steder, dekker 
ordinær innboforsikring sykler 
med inntil 5000 kroner, men 
summen kan økes til 10.000 
og 20.000. Prisen for øknin-
gen varierer etter hvor du bor. 
Med ordinær innboforsikring 
er egenandelen 4000 kroner. 
Med plussforsikring er egenan-
delen 2000 kroner. Egenande-
len trekkes fra kravet (verdien) 
og ikke fra forsikringssummen.

Sykkelen kan også forsikres 
som verdigjenstand. En van-
lig forsikring dekker brann, ty-
veri og transportskade og kos-
ter 1750 kroner uten rabatt for 
en sykkel til 30.000 kroner. En 
plussforsikring dekker også 
kaskoskader som velt og kolli-
sjon og koster 3100 kroner uten 
rabatt for en sykkel til 30.000 
kroner. Egenandelen på begge 
forsikringene er 10 prosent av 
skaden, minimum 1000 kroner.

Ola Fintland
ola.fintland@aftenbladet.no

LiNdESNES
Begge fiskerne 
funnet i tråleren 
«Carina»
Også den andre  
fiskeren er funnet  
i reketråleren «Cari-
na». Tråleren forliste 
utenfor Lindesnes i 
februar med to brø-
dre om bord. Red-
ningsmannskapene 
jobbet onsdag med å 
få opp mannen som 
allerede var funnet 
fra vraket. Da fant de 
også broren hans.
(NTB)

OSLO
Fem unge menn 
dømt for data-
angrep
Fem unge menn er i 
Oslo tingrett dømt til 
betinget fengsel og 
til å betale Arbeider-
partiet 50.000 kro-
ner i erstatning for 
et dataangrep i 2011. 
Dommen lyder på 
50 dagers betinget 
fengsel for fire menn 
og 55 dager for den 
femte, melder NRK.
Det var dagen etter 
at Stortinget vedtok 
datalagringsdirekti-
vet at Arbeiderpar-
tiets nettsider ble 
angrepet. Gruppen 
Anonymous har tatt 
på seg ansvaret for 
angrepet. Ingen av 
de fem dømte har 
imidlertid innrøm-
met noen tilknytning 
til denne gruppen. 
(NTB)

VOSS
To funnet om-
kommet i flyvrak
To personer ble i går 
funnet omkommet 
om bord i mikro-
flyet som styrtet på 
Volavatnet i Voss 
mandag, opplyser 
politiet. – Det ble 
funnet to omkomne 
personer inne i cock-
piten, sier lensmann 
Ivar Hellene ved Voss 
lensmannskontor. To 
menn på 48 og 33 år 
var savnet siden flyet 
styrtet mandag. Fly-
et boret seg delvis 
gjennom isen og ned 
i et snølag, og cock-
piten ble begravd 
under isen.

STAVANGER

Lovlig bråtebrenning
Flere tipset om mistenkelig tjukk røyk 
fra Ryfylke i går ettermiddag. Ifølge 
brannvesenet skal det dreie seg om 
lovlig bråtebrann på Sør-Hidle.

– Det er lov å brenne bråte fram til 15 
april, opplyser vaktleder Leif-Kåre Le-
rang i Brannvesenet i Sør-Rogaland til 
Aftenbladet. 

Han minner imidlertid om at det er 
tørt ute, og at folk må være på vakt.

– Men det er meldt regn til helgen, 
noe som vil bedre situasjonen, sier 
han.

Det er ikke meldt om ukontrollerte 
branner ute i naturen noen steder så 
langt den siste tiden. I går ettermiddag 
var brannvesenet ute på to oppdrag av 
den mer vante sorten: Brann i en ned-
gravd søppelcontainer på Skeie og en 
pipebrann i sentrum.

HuNdVåG

Ber om isolasjon  
for brannsiktet
Politiet vil be om fire ukers varetekts-
fengsling og full isolasjon de to før-
ste ukene for den 23 år gamle mannen 
som er siktet for å ha påført en kvin-
ne alvorlige brannskader på Hundvåg 
søndag. Påtalemyndigheten vil også 
be om brev- og besøksforbud i hele 
fengslingsperioden.

– Vi vil begjære lukkede dører, og 
kjennelsen vil bli begjært unntatt of-
fentlighet. Det skyldes bevisforspillel-
sesfaren i saken. Vi kan ikke si så mye 
om hvorfor vi mistenker ham for å ha 
gjort dette, sier påtaleansvarlig, poli-
tiadvokat Arne Nygård Bergh i Roga-
land politidistrikt.

OSLO

Hvert tredje offer venter 
med å anmelde voldtekt
Ett av tre voldtektsofre anmelder 
ikke overgrepet før det er gått over en 
uke, viser tall fra Kripos. Av 748 vold-
tektsanmeldelser i fjor ble 250 ikke an-
meldt før det var gått over en uke etter 
hendelsen. Enkelte av sakene ble ikke 
anmeldt før det var gått flere måneder, 
skriver VG. Tallene framgår av rappor-
ten «Voldtektssituasjonen 2013» som 
Kripos legger fram i dag. (NTB)

Seks personer druknet
Seks personer druknet i mars måned. 
Så langt i år har 17 menn og en kvin-
ne druknet i Norge. Tall fra Norsk Fol-
kehjelp viser at Nordland topper med 
fire druknede, Vest-Agder har hatt tre, 
Hordaland, Østfold og Møre og Roms-
dal har to. I fjor på samme tid hadde 12 
personer mistet livet. I 2012 druknet 
til sammen 62 personer,  I 2013 om-
kom 119 personer ved drukning.

Drukning
Mars

58 millioner 
utbetalt for 
sykkeltyveri
hh11.200 sykkeltyverier ble innmeldt til forsi-

kringsselskapene i fjor. Totalt ble det utbetalt 58 millioner  
kroner i erstatning. 

Sykkeltyveri  Overvåker tyvene deg på nettet?

På Ruten i Sandnes står ikke tohjulene lenge parkert før det som ikke er 
låst fast, blir borte. Foto: Pål Christensen

Fiskebåten «Carina». 
Foto: Fædrelandsvennen 

Bildet er fra en bråtebrann i Tananger  
i 2007. Foto: lars idar Waage


