
lisk olje. Dette er rimeligere modeller, og
bremsekraften blir raskt dårligere pga tre-
ghet i wiren. Står valget mellom en meka-
nisk skivebrems og en v-brems, anbefaler
jeg v-brems.

Parallellogram
En annen fordel med skivebremser er at et
lite kast i hjulet ikke får betydning. Med v-
brems fører det raskt til at bremsene subber
innpå klossen. Enkelte konkurransesyklister
synes det er raskere å ta hjulet på etter
punktering med v-brems, da det er lettere å
få bakhjulet til å entre. V-bremser har også
en tendens til å samle på gjørme.

Velger du v-brems, finnes det to typer. En

hvor klossen festes rett i bremsearmen, og
Shimano sin variant hvor klossen sitter i et
parallellogram. Fordelen med sistnevnte er
at bremseklossen alltid treffer rett på fel-
gen. Behovet for justering i løpet av klos-
sens levetid blir mye mindre, og klossen sli-
tes rett og lever lengre. Ulempen er en litt
tyngre brems med flere bevegelige deler.

Tilpasningsmuligheter
Hvis du ikke er en gjennomsnittlig mann
med normale never ønsker du sannsynligvis
å kunne tilpasse både hvor langt ut hende-
len skal stå i hvilestilling (ytterstilling) og
hvor bunnpunktet skal være når du har
maks bremsekraft. Dette er spesielt viktig
for kvinner og barn. Det er derfor trist å se
at mange barnesykler ikke har muligheten
for å justere hvilestillingen (ytterstillingen).

På alle v-bremser kan bunnpunktet juste-
res. Det gjøres når du strammer bremsen.
Funksjonen er mer sjelden på hydrauliske
skivebremser. Stillskrue for hendelens ytter-
stilling er vanlig på de dyrere skive- og v-
bremser.

Vekt og pris
V-bremser er lettere enn skivebremser om
du tar hensyn til hendel, brems/kaliper, ski-
ve og hjul. Vektdifferanse på samme
utstyrsnivå er 200 til 400 gram. Hvorfor er
hjulsettet med i denne beregningen? For
det første er nav for skivebrems tyngre enn
v-brems da det må være mulighet for inn-
festing av skive. Et skivehjul må også byg-
ges sterkere enn et v-bremshjulsett. Grun-
nen er at et skivehjul må overføre kreftene
fra skiven/navet og ut til felg/dekk ved opp-
bremsing. 

Sammenligner man to sykler med likt
utstyrsnivå hvor den ene har skivebremser og
den andre v-brems, vil sykkelen med v-brem-
ser være 1000 til 4000 kroner rimeligere.

Oppgrading til skivebrems
Hvis du har en sykkel med v-brems og
ønsker å oppgradere til skivebrems, er det et
par forhold som er avgjørende for kostna-
den. Det første er å sjekke at ramme og gaf-
fel har feste for skivebremser. Det neste er
om hjulene (navene) er forberedt for brem-
seskiver. Hvis verken ramme, gaffel eller
hjul er forberedt for skivebrems, er nok det
rimeligste alternativet å selge den gamle
sykkelen for å kjøpe en ny. Er rammen klar-
gjort, mens hjulsettet må byttes, er det et
spørsmål om du får solgt de gamle hjulene
dine. Et nytt hjulsett for skivebremser kos-
ter fra 2500 og opp til 10000 kroner. Kom-
plette hydrauliske skivebremser koster fra
3000 kroner og oppover.
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I serien «Den perfekte maraton-
sykkel” har vi så lang montert
gir, styre og sete/setepinne på
rammen. Denne gangen skal
bremsene monteres, og valget
står mellom skivebremser og v-
bremser. 

Tord Bern Hansen
tord@bernhansen.com

Gjennom et helt år skal du få en grundig
gjennomgang av hvordan en terrengsykkel er
bygd opp, hvilke egenskaper de forskjellige
komponentene har, og hvilken betydning det-
te har for deg som sykkelrytter. Samtidig byg-
ger vi opp en sykkel fra bunn av, og den som
kommer nærmest å gjette totalvekten på den
ferdige sykkelen kan vinne en Hard Rocx
Helium R7 til en verdi av 21.000 kroner.

Om bremser
Bremsene skal sørge for at du får stoppet
sykkelen din når du ønsker det – ikke før og
ikke etter. Du skal også greie å bremse uten
å bruke for mye krefter, og bremsehendelen
bør passe til dine hender. 

På markedet i dag finnes det i hovedsak
to typer bremser for terrengsykling. Det er
v-bremser og skivebremser. I tillegg finnes
trommelbrems, cantileverbremser og
hydrauliske klossebremser på eldre sykler,
men dette selges knapt nok på en ny sykkel.
På girsiden har vi Shimano og Sram som
dominerende aktører. Disse er også store på
bremser, men det er også flere andre gode
leverandører.

Før du velger v-brems eller skivebrems,
bør du tenke på hva som er viktig for deg.
Er det maksimal bremsekraft, muligheten
til å dosere bremsekraften, behovet for lite
vedlikehold, hvor enkelt det er å
reparere/vedlikeholde, tilpasningsmulighe-
ter, vekt, eller pris.

Bremsekraft
På tørt føre har gode v-bremser bremsekraft
som tilsvarer en middels god skivebrems
for maraton- eller rundbanebruk. Så snart
det blir vått, enten som følge av regn, kjø-
ring i vanndammer, myr eller snø, vil skive-
bremsen beholde bremsekraften mye bedre
enn v-bremsen. Ønsker du å bedre bremse-
kraften ytterligere på en skivebrems, er det
for flere av modellene på markedet mulig å
bytte adapter for feste til gaffelen slik at du
kan bruke en skive som er 180 mm isteden-
for 160 mm. Utforsyklister bruker enda
større skiver. Med skivebremser er det van-
ligvis enklere å dosere bremsekraften, dette

er mest relevant når du sykler i terrenget, og
du trenger heller ikke klype så hardt rundt
hendelen for å bremse ned. 

Vedlikehold og reparasjoner
Min erfaring er at skivebremser trenger
mindre vedlikehold, men at det er enklere å
vedlikeholde en v-brems hvis det først er
noe du må reparere. 

Klossene på en skivebrems varer lengre
enn på en v-brems. Noe av grunnen er at
felgen hele tiden får møkk på seg, og dette
fører til større slitasje på klossene. Har du v-
brems, er det ikke bare klossene som slites,
men også felgen. Det er derfor viktig at du
følger med felgslitasjen slik at felgveggene
ikke slites ned. Blir de for tynne, kan det
føre til at veggen plutselig gir etter med
dekkeksplosjon og full hjulblokkasje som
resultat. Vanligvis får man forvarsel ved at
en merker litt kast i hjulet, men ikke alltid.
Bytte av felg er vesentlig dyrere enn om du
må bytte bremseskive. Velger du hjulsett
som har keramiske felgsider, øker dette sli-
testyrken.

Det finnes færre typer klosser til v-brem-
ser, og du får klossene i de fleste sportsbu-

tikkene. Floraen av type klosser til skive-
bremser er enormt, mens utvalget i sports-
butikkene er vesentlig mindre. Hvis du har
skivebremser, anbefaler jeg at du alltid har
to par ekstra liggende. Bytte av klossene og
justering for subb er like enkelt/vanskelig
på begge typer bremser.

Hydraulikk
En annen fordel med skivebremser, er at du
aldri får trege bremsewirer. På en sykkel med
v-bremser bør du bytte wirer og strømper
minimum en gang i året. Dette avhenger selv-
følgelig av hvor ofte du sykler, om det er asfalt,
grus eller sti og om det er vått eller tørt. Med
hydrauliske skivebremser vil hendelen alltid
løpe like lett da det er olje i kablene. Skjer det
imidlertid noe som fører til luft i bremsesyste-
met, eller at noe av hydraulikken går i stykker,
krever det spesialutstyr for reparasjon. Det
holder ikke bare med en knipetang til å klippe
av wire og strømpe. Min erfaring med Shima-
no og Formula, er imidlertid at de siste års
skivebremser har god kvalitet, og at de går i
flere år uten trøbbel. 

Det finnes også mekaniske skivebremser,
dvs skivebremser med wire fremfor hydrau-
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Fakta
Vi bygger sykkel
Gjennom et helt år skal du få en grundig
gjennomgang av hvordan en terrengsykkel er
bygd opp, hvilke egenskaper de forskjellige
komponentene har, og hvilken betydning dette
har for deg som sykkelrytter. Samtidig bygger vi
opp en sykkel fra bunn av, og den kan du gjette
totalvekten på. I Birkebeiner`n startet vi med en
ny ramme og har siden montert på sete, setep-
inne, styre, stem, holker og distanseskiver. Vi
samarbeider med ledende leverandører i Norge
for å velge lette kvalitetskomponenter som skal
tåle en trøkk. Drømmesykkelen skal ikke bare
tåle de enkleste grusdekte maratonrittene her
hjemme, men også egne seg til maratonritt av
tøffere karakter og med mer sti. Eksempler er
P4-rittet, nykommeren Bukkerittet, og Transalp –
Europas hardeste terreng etapperitt.

Se www.nettbirken.no
Der ligger artikkel nummer 1, 2 og 3, samt en
artikkel om hvordan man stiller inn sykkelen rik-
tig.

Komponentene
I denne utgaven monterer vi bremser. Utstyret er
godt testet, og rammen og de fleste komponen-
ter har vært i bruk i flere måneder både i konkur-
ranser og på trening. De neste komponentgrup-
pene som skal monteres i kommende utgavene
er:
- gaffel og styrelager (2/07)
- krank, drivverk, pedaler (3/07)
- hjul, dekk, slanger og hurtigkoblinger (4/07)
Den ferdig bygde drømmesykkelen blir stilt ut
på standen til Birkebeiner’n på Norsykkelmes-
sen i Håkonshall etter målgang på Birkebeiner-
rittet i 2007.

Forfatteren
Tord Bern Hansen er utdan-
net sivilingeniør, og arbei-
der til daglig som bedrifts-
rådgiver med prosjektle-
delse og utvikling av kvali-
tetssystemer i konsulent-
selskapet Avenir. Terreng-
sykling har vært en sentral
fritidsaktivitet siden han
kjøpte sin første terreng-
sykkel i siste halvdel av 80-
tallet. Han har deltatt i alle
birkebeinerrittene og har
tatt merket hver gang.

Faksimile: Birkebeiner´n 6-2006.

maratonsykkelDen perfekte maratonsykkel

LITEN EFFEKT: Gjørme og v-brems er ikke gode venner. Foto: Tord Bern Hansen

Detaljbilde av bremsehendelen til Formula
Oru Puro.



Hva setter vi på maratonsykkelen?
Vår maratonsykkel skal ikke bare brukes til
grusritt, men også i rundbaneritt og eks-
tremritt i alpene. Den blir derfor satt opp
med skivebremser. Siden sykkelen også skal
brukes i alpene er det viktig at skivebrem-
sene tåler langvarige kraftige oppbremsing-
er. Samtidig vil vi at bremsene skal veie
minst mulig slik at vi ikke drar med oss
unødvendig vekt oppover bakkene. 

De siste årene har skivebremsene Formu-
la Oro skåret meget høyt i det anerkjente
tyske tidsskriftet BIKE sine bremsetester.
Her testes det både i praksis og laborato-
rium. Bremsene skårer høyt på bremsekraft,
doserbarhet, hvor mye bremsing de tåler får
varmgang og bremsesvikt, og de er lette. 

Vi har valgt å sette på årets toppmodell,
Formula Oro Puro. Her er blank aluminium
og stålskruer byttet med titan, gullfargede
kalipere og fancy karbonhendler. Til eks-
trembruk i alpene brukes de medfølgende
stålskivene, men til grus- og rundbaneritt i
Norge har jeg valgt å sette på et par alumini-
umsskiver fra NoTubes. Disse veier bare 60
gram pr stykk, noe som er 50-60 gram min-
dre enn for en stålskive.

Gode erfaringer
Bremsene har jeg brukt i en sesong, og erfa-
ringene er meget gode. Bremsen er enkel å
montere. Ikke noe hokus pokus. Bremse-
håndtaket monteres uten å ta holkene av.
Sentrering av bremsen i forhold til skiven
gjøres ved å holde hendelen inne og skru til
festeskruene for kaliperen. Verktøyet du
trenger er standard unbraconøkler, torcx og
8 mm fastnøkkel samt en tang til å knipe av
bremseslangen om den er for lang. Har du
behov for å lufte etter at slangen er kappet,
ordnes det på en enkel måte om du har luf-
tesett. Dette er også beskrevet i den gode
bruksanvisningen. Ytterpunkt/hvilestilling-
en til hendelen justeres enkelt med en 2
mm unbraco, som finnes på de fleste multi-
verktøyene. Bunnpunktet på hendelen (hvor
du har maks bremsekraft) justeres med en
egen knott som kan dreies en halv omdrei-
ning. Dette var en innstillingsmulighet jeg
hadde sansen for. Kan også justeres i fart. 

Bremsen er meget behagelig i bruk.
Enkelt å dosere riktig bremsekraft, og hen-
delen er en drøm å bruke og holde i. Kom-
plett Formula Oro Puro skivebrems med
NoTunes aluminium bremseskiver veier litt
over 600 gram (se tabell). Dette er en vekt
som konkurrerer med vanlige v-bremser. 

Veiledende pris uten skive er 3799 kroner
pr hendel og kaliper med slange. NoTubes
bremseskive koster 1000 kr/stk. Ønsker du
ikke å bruke omkring 8000 kroner på et
sett bremser, kan du kjøpe lillebroren Oro
K18 (1799 kr/stk) eller K24 (2349 kr/stk).
Disse har de samme ytelsene, men det er
brukt litt tyngre materialer i bremseklosser,
skruer, hendel og slange. Aluminiumshus
til kaliper og hendel er det samme.

Oppsummering
Vi har nå montert skivebremser, gir, styre og
sete/setepinne på rammen. Den opplagte

forskjellen så langt, er at vi har en stivere og
stiligere ramme og vesentlig bedre bremse-
kraft. Girutrustningen fra Shimano som
står på Hard Rocx Helium R7 holder topp
kvalitet, og den beholdt vi. Endringen som
er gjort tidligere på sete, setepine, styre og
stem, førte i hovedsak til redusert vekt som
ga en sykkel som føltes raskere og enklere å
manøvrere. 

Så litt tall på slutten for vektfreakene og
økonomene. Besparelsen hittil har vært en
drøy halvkilo, og det er mye. Vekten er aller-
ede redusert fra 9993 gram som Helium R7
opprinnelig veide, til 9465 gram. Den stør-
ste enkeltbesparelsen hittil stod byttet av
rammen for. Byttet som kostet minst pr
reduserte gram har vært skumholkene fra
BBB. Reduksjonen kostet oss 5 kr/gram.
Den dyreste reduksjonen var bytte av setep-
inne. Det kostet oss 66 kr/gram. I bereg-
ningene har vi ikke tatt med at delene vi har
byttet ut, kunne vært solgt. Skivebremsene
fra Formula ble ikke satt på for å redusere
vekten, men for å øke bremsekraften.

Ekstrakostnaden for å kjøpe de lettere
delene, de supre skivebremsene fra Formula
og aluminiumsskivene fra NoTubes fremfor
det som sitter på Helium R7, er omkring
10 000 kroner regnet med veiledende priser
i Norge. 7500 kroner av dette er for skive-
bremser og aluminiumsskiver. I tillegg kom-
mer ekstrakostnaden for karbonrammen.
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Hva betyr redusert vekt?
En lett sykkel gir deg en utrolig god kjøre-
opplevelse da den virker kvikk og rask. Det-
te virker utvilsomt inn på psyken, og kan
hjelpe deg raskere opp til Skramstad og
andre motbakker. Forskjellen på en sykkel
til 10 000 kroner og en til 20 000 kroner
kan være 2-2,5 kilo. Hvis vi ser bort fra den
psykologiske effekten, hva vil en sykkel som
er så mye lettere faktisk bety?

Jo brattere oppover det er, jo større betyd-
ning får vekten. Opp til Skramstad er forde-
len beregnet til 20-30 sekunder om du
sykler dit på rundt 30 minutter. Hele Birke-
beinerrittet har 1400 til 1500 høydemeter og
fordelen er sannsynligvis omkring halvan-
net minutt om du sykler på 3-3,5 timer.
Sykler du med lavere fart, er besparelsen litt
større. I Birkebeinerrittet er det «dessverre»
slik at de kreftene du ikke trenger å bruke
på å dra med deg 2,5 kilo oppover i stor
grad blir spist opp av økt luftmotstand
da hastigheten er høy. Gjennomfører du
et ritt som Ischgl Ironbike på 77 km og
3600 høydemeter, og med bakker som er så
bratte at rosinbakken minner deg om en
rolig sykkelferie i Danmark, antar jeg at
besparelsen kan ligge på 5-7 minutter.

Tipp vekten på
drømmesykkelen
I hver utgave får du mulighet
til å gjette vekten på den fer-
dige drømmesykkelen på
sms. Den som kommer nær-
mest, vinner en Hard Rocx
Helium R7 til en verdi av
21 000 kroner. Det er ingen
begrensninger på hvor
mange ganger du kan gjette.
Vinneren kåres etter juniut-
gaven i 2007. Hvis to har tip-
pet likt, vinner den som
sendte inn sms først. Vinne-
ren utfordres til å gjennom-
føre Birkebeinerrittet 2007
på vinnersykkelen. Det blir
premier til nummer 2-5
også. Send SDSykkel
<vekt i hele gram> til
1985. Husk navn og
adresse. Tjenesten koster
10 kroner per mottatte
melding. Frist 1. mai
2007.

Tipp vekten på komponentene
I hver utgave kan du gjette vekten på en av kompo-
nentene som monteres i den neste utgaven. Svaret
sendes inn på SMS. Hvilken komponent det gjelder,
samt svarfrist angis i hver artikkel. I neste utgave fort-
setter vi byggingen av drømmesykkelen. Komponen-
tene vi setter på i neste nummer er gaffel og styrela-
ger. Gjett vekten på gaffelen vi setter på ved å sende
SDgaffel <vekt i hele gram> til 1985. Husk navn og
adresse. Til sammenligning veier gaffelen på Helium

R7 1552 gram. Hver sms koster 5 kroner. Frist for å
sende inn svar er 20. mars. De to beste får boken

Best i Birken i premie. 
Vinneren: Vekten på NoTubes aluminium brem-

seskivene fra Dogstar som vi satte på sykke-
len, var 60 gram/stykk. Vinner av sms-kon-

kurransen og et smørebord og smøre-
jern fra Toko var Kjetil Nygårdsseter

fra Kongsvinger som gjettet at
vekten var 58 gram.

Disse er med
• Deler stiller med produkter fra FSA, BBB, Formula og Maxxis – www.deler.no
• Dogstar stiller med produkter fra NoTubes og Extralite – www.dogstar.no
• Hard Rocx stiller med ramme og utloddssykkel – www.hardrocx.no
• Racing Depot stiller med produkter fra Selle Italia – www.racingdepot.no
• Shimano Nordic Cycle stiller med Shimano komponenter – www.shimano.com
• Sportpartner stiller med Easton komponenter – www.sportpartner.no
• Stians Sport stiller med produkter fra Xpedo, Topeak og Rock Shox – www.stians-sport.no
• Trollsport stiller med produkter fra Tune – www.trollsport.com

Vekt Crudus Helium R7 (veiledende 21000 kr) Forskjell Den perfekte maratonsykkel Forskjell Reduksjon 
Maximus Crudus og Beskrivelse Helium og i %

Del Beskrivelse Vekt Helium Vekt Carbonium
Ramme 1 720 Race 3 AN-6 Aerospace aluminium 1 480 240 RACE 5 Alpha Carbon, 18,5" 1 186 294 20 %

uten v-bremsfeste
Gaffel 1 938 Manitou R7 Super Lockout 1 552
Styrelager 121 Ritchey Zero Logic WCS 112
Gruppe, demper 2 059 1 664 395
Styrestem 158 Ritchey WCS V3 oversized (28,6 mm) 152 Extralite Ultrastem 110 mm 110 42 28 %
Distanseskiver 14 Aluminium 10 BBB BHP-31 Carbonspacers 10 mm 5 5 50 %
Styre 166 Ritchey WCS 154 Easton EC90SL, 25,4 mm 106 48 31 %
Holker 50 Skum holker 50 BBB foamgrip m/plugger, BHG-28 28 22 44 %
Sadel/sete 312 Selle Italia SLR XP 180 gr 192 Selle Italia Kit Carbonio 132 60 31 %
Setepinne 342 Ritchey WCS V2 226 Easton EC90 300 mm i 27,2 mm 188 38 17 %

diam. og Use foring, 31,6 mm
Seteklemme 46 Promax aluminium 22 BBB BSP-80 24 -2 -9 %
Gruppe, cockpit 1 088 806 282 593 213 26 %
Hjulsett 2 065 Shimano xt-nav m. DT Competition 2 030

eiker og Ritchey felger
Hurtigkoblinger 180 Shimano Deore XT 120
Dekk 950 Maxxis MaxxLite 310 620
Slanger 388 Maxxis Ultralight 246
Felgbånd 42 0,65 mm 42
Gruppe, hjul 3 625 3 058 567 0
Bremsehendler 481 Avid Speed Dial 7 185 Formula Oro Puro (f+b) skivebr. 489 -304
Bremser 386 Avid Single Digit 7 388 NoTubes alu. skiver m/bolter (20 gr) 140 248
Kabler, brems 64 Bremsewire og -strømper 64 Inkludert i hendel og kalipervekt 0 64
Girsjalter - Shimano XTR Rapidfire Plus (2007) 205 Shimano XTR Rapidfire Plus (2007) 218
Front-/kjedegir 176 Shimano XTR (2007) 155 Shimano XTR (2007) 126
Bak-/navgir 265 Shimano XTR (2007) 195 Shimano XTR (2007) 198
Kabler 139 Brems- og girwire og strømper 139
Gruppe, brems og gir 1 447 1 267 180 1 246 21 2 %
Krank 1 081 Shimano XTR (2007) 782
Kasett/klinge 361 Shimano XT (11-32) 264
Kjede 275 Shimano LX/XT - HG-73 276
Pedaler 421 Ritchey MTB V-4 Comp 396
Gruppe, drivverk 2 138 1 718 420 0
Sum 12 077 9 993 2 084 9 465 528

Skive- eller v-brems?
Sykler du lite, mest på grus og i fint vær,
eller skal ha så lett sykkel som mulig, er v-
brems tingen. Liker du stisykling, eks-
tremsykling i alpene, eller om du vil ha
god bremsekraft i all slags vær, velger du
skivebrems.


