Fra gammel til ny teknologi
I strålende sol og sommerlige temperaturer fikk de ti elevene ved Vg2 transport og
logistikklinja ved Røros Videregående i løpet av to dager oppleve historisk og teknisk
veghistorie helt fra starten på motorisert kjøretøy til nåtidens transportmateriell. Med et
besøk på Vegmuseet på Øyer fikk elevene god informasjon og innblikk i veghistorie før de
satte snuten videre til Gardermoen hvor det var duket for mer moderne teknologi.
Transportmessa 2013 på Gardermoen var målet for studieturen til Vg2 Transport og logistikk.
Det var ti fornøyde elever og to likeså fornøyde lærere som lørdag kom hjem etter et vellykket
besøk på Transportmessa på Gardermoen. Klassen hadde fredag besøkt Norsk Vegmuseum
på Øyer, her fikk de omvisning og informasjon om historisk og teknisk veghistorie. Elevene
fikk tydelig se fremgangen på de ulike transportmidlene med hjelpemidler. På gamle
lastebiler, gravemaskiner, dumpere, snøfresere kunne vi tydelig se forandringer og
forbedringer på i forhold til nåtidens verktøy. Viktigheten av trafikksikkerhet ble også
tydeliggjort da elevene fikk prøve blant annet briller med simulert promille samt testet
reaksjonsevnen. Både elever og lærer fikk prøve seg på ulike oppgaver og aktiviteter med
fokus på sikkerhet. Fremskritt i forhold til sikkerhetsbelte, airbag og bremser ble god illustrert
for de vordene sjåførene og forhåpentligvis husker de besøket når de selv skal ut i trafikken.
Besøket på Øyer ble avsluttet med en runde i fjellspregningsmuseet. I den 240 meter lange
tunnelen vises glimt fra den autentiske og dramatiske fjellsprengningshistorien. Avslutningsvis
fikk vi måle oss opp mot den enorme dumpertrucken på 300 tonn som sto utenfor.
Lørdag var det duket for mer moderne transportmateriell. Transportmessa arrangeres i for 7.gang
på Gardermoen. Dette er en messe hvor både tilbydere og brukere av transportmateriell treffes.
Dette er en unik mulighet for elevene i transportklassen til å få se fremgangen fra
museumsgjenstander til dagens teknologi.

Arvid Svendsen er faglærer ved Vg2 Transport og logistikk, på spørsmål om hvorfor klassen
velger å ta akkurat en slik tur svarer han:
«Vi får stadig innspill fra media, politikere om hvor ensartete og kjedelige undervisnings
metoder og arenaer vi har i skolene. Jeg tror de fleste skolene som oss forsøker å bruke alle
de muligheter vi har innenfor de rammene som er gitt, til å bruke andre metoder og arenaer.

Norsk Vegmuseum og Transportmessa 2013 er gode eksempler på dette. Her ser elevene
hvordan hele samfunnet og vi har endret oss og hvilke krav som blir satt til oss. Dette kan
være krav til kunnskap, miljø eller økonomisk vekst som krever sitt. Det blir enklere å forstå
hvorfor vi har høye krav på oss når vi ser at regler og krav var delvis fraværende først på
1900-tallet da bilen kom til i dag da alt skal være godkjent, kontrollert og regulert. Det er
enklere å vite hvor du skal, når du vet hvor du kom fra!»

