
ÅRSRAPPORT 2016     L-15680 ST. SVITHUN  TURBUSS 
2016 ble et godt år for arbeidet på Chevroletprosjektet vårt.  Flere delprosjekter ble 
ferdigstilt.  I mars ble også arbeidsgjengen  forsterket med Alv  Harald Vistnes som har 
erfaring med det meste som trenges for å bygge et kjøretøy . Så nå går det for alvor 
framover mot ferdig buss! 
 
Arbeider som er utført: 
Alle platene rundt vinduene er nå sveiset på plass. Råten over frontrutene er reparert og 
rustskadene er utbedret. Midtstokk mellom frontglassene er konstruert og montert. 
«Sparkekanten» av aluminiumsplate er ferdig montert. Stål-listene som er veggfeste for 
setene er overhalt, tilpasset og skrudd på plass. 
 Det meste av grovsparkling på karosseriet (taket) er gjort. 
Aluminiumsplatene utvendig på bussen er blitt syregrunnet med to strøk. 
Ny døråpner/-lukker er montert. Dette er ikke den «originale» så det trengtes en del 
arbeide for at den skulle passe. 
Den originale bagasjeluken er reparert med noe nytt treverk, nye aluminiumsplater samt 
«nye» hengsler og lås.  Huntonitplate til bag.romsgulvet er tilskåret. 
Benken som bakseteputen og –ryggen skal monteres på, er konstruert og på plass. Den 
fungerer også som vegg mot bagasjerommet. 
Bakskjermene til bussen ble laget for flere  år siden, men feil i åpningene hvor de skulle 
monteres, har utsatt arbeidet med å få de på plass. Nå er de tilpasset og klar til montering. 
Motoren i bussen viste seg å være mer skadet enn vi trodde. Det ble besluttet å skifte den 
ut. Via «forbindelser» fikk vi kjøpe en motor som både var nyere og sterkere.  En reservedel- 
motor var innkludert i prisen. Den nye motoren er på plass i bussen og er prøvekjørt . 
Det elektriske anlegget til framre del av bussen er delvis montert, men ikke tilkoplet. 
Originale brytere til Chevrolet skal bestilles fra USA når vi har oversikt over hva vi ellers 
trenger derfra. 
Annet: 
Alle vindusglass er bestilt og er hentet. 
Panelene til taket og til innvendige vegger er tatt ned og levert til maling. 
En del innvendige lister er beiset og lakkert. 
Føringslister (-renner) til skyveglass og til rullevindu, er bestilt og mottatt. 
Tilpasning av seterammer er påbegynt. 
Retting og sveising på framskjermene er utført. 
Tilskjæring og  montering av alum.plate i taket over baksetet. 
Diverse småarbeider og arbeid med detaljer. 
 
Timer arbeidet:           938,5 
Kostnader:             Kr. 14862,00   (Salg av seter kr. 3000,00  er ikke trukket fra.) 
 
12. 02. 17 Odd Terje Gundersen 
 
  
 
 
 
 


