
Elevene på linja indus-
triell design på Høgsko-
len i Østfold i Sarps-
borg, arbeider døgnet
rundt for å ferdigstille
bilen de skal stille til
start med i årets Shell
Eco Maraton. 

Løpet går av stabelen fra 7. til 9.
mai på EuroSpeedway Lausitz i
Tyskland. Her stiller 2500 stu-
denter fra universiteter rundt i
hele Europa. Tidligere år gikk
dette spesielle billøpet i Frankri-
ke. For målet er å kjøre lengst
mulig på minst mulig drivstoff. 

I et lokale på Gressvik arbei-
der fem entusiastiske studenter
på høygir med å finpusse og til-
passe karosserienheter støpt i
karbon. I alt er det åtte studenter
som arbeider med dette prosjek-
tet. Til helgen går delene rett til
lakkering med UV-bestandig
lakk forteller de.

Borg videregående skole tar
seg av lakkeringen. Fra England
venter studentene på speil og fel-
ger, forhåpentligvis er enhetene
her om noen dager. Neste uke
blir det montering av superbilen
som også skal vises fram på Nor-
ges største bilbransjeutstilling,
på Lillestrøm 25. februar til 1.
mars. 

På messen vil studentene få
store muligheter til å promotere
produktet sitt overfor bilbransje
og mediekanaler. 

Deretter blir det testkjøring på
Rudskogen Motorsenter 17.
april. 

Hjelp fra mange
- Vi hadde ikke kommet dit vi er
i dag uten kyndig hjelp fra indus-
tri i fylket, kommuner og folk
som har ekspertise på enheter,
komponenter og materialer vi
bygger bilen med, sier Preben
Christensen. Han går første året
på «tekniker’n» og er ansvarlig

for støping av karbonenhetene.
Preben forteller at Bård Eker

og hans designfirma var invol-
vert i bilprosjektet i startfasen. 

Tony Catignani er veileder for
du unge bilkonstruktørene. Han
har bakgrunn som lærer, bilde-
signer og har vært hoveddesig-
ner på SAAB 9.5 . Veilederen er
imponert over hva studentene
har klart å få til med små midler. 

Hovedsponsor
Karbon som materiale, vil på
sikt erstatte metallkomponenter
som våre biler nå består av, sier
Steinar Holøs. 

- Dette er fremtidens materia-
le, og vi er der allerede, sier han
og fortsetter: - Vi skal overbevise
bilbransje og konkurrenter når
det kommer til standard på utse-
ende av bil og kvalitet på pro-
duktet vårt. Vi ligger foran skje-
ma, så der har vi marginene på
vår side. 

Når det gjelder økonomi så er
studentenes kasse ganske så
tom.

- Det var et stort løft for oss da
Fylkeskommunen gikk inn med
økonomiske midler, men finans-
krisen har ført til at bedrifter har

vert avventende med å gå tungt
inn som støttespillere. Vi trenger
virkelig en hovedsponsor som
kan dekke reise ned til Tyskland,
forteller de ivrige studentene. 
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Det er NÅ
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Gard Karlsen på  
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gratis befaring og
et godt VINTERTILBUD!

Åpner nye flyruter
i krisetider
Ryanair åpner en ny rute
mellom Sandefjord Lufthavn
Torp og Alicante fra 3. juni i år.
Denne ruten kommer i tillegg
til tre andre ruter selskapet
starter fra Torp i vår. 

- Finanskrisen har ikke slått
ut for oss. Vi har hatt trafikk-
økning både i november og de-
sember. Med de nye rutene til
Ryanair regner med at 1 milli-
on passasjerer vil bli fraktet fra
Torp i år, sier markedssjef i
Sandefjord Lufthavn, Tine
Kleive-Mathisen. 

I fjor reiste 850.000 passa-
sjerer fra Sandefjord Lufthavn.
Med de fire rutene som åpnes i
løpet av våren/sommeren vil
Ryanair ha 16 ruter ut fra fly-
plassen i Vestfold. Ryanair har
i tillegg to ruter fra Haugesund.
Direkteruten til Alicante skal
gå tre dager i uken. 

Ryanair har tidligere meldt
at selskapet i vår starter ruter
til tre reisemål i Italia. Rutene
starter i mars, april og mai og
går til Bologna, Sardinia og Si-
cilia. (ANB-NTB) 

Kutter Tine-
produkter
Flere Tine-produkter for-
svinner fra butikkhyllene etter
at meierigiganten og Norges-
Gruppen ikke ble enige i for-
handlingene om nye priser.

- Tine og NorgesGruppen
har ikke kommet til enighet
om deler av samarbeidet Tine
har med dagligvarekjeden.
NorgesGruppen har derfor
valgt å justere ned utvalget av
Tine-produkter i NorgesGrup-
pens butikker, skriver NA24.

Verken Tine eller Norges-
Gruppen vil opplyse om hvor
omfattende kuttene blir, ver-
ken i kroner eller i produkter. 

NorgesGruppen har omtrent
45 prosent av det norske dag-
ligvaremarkedet og er dermed
Tines største kunde. Norges-
Gruppen består blant annet av
dagligvarebutikkene Meny,
Kiwi, Spar, Joker og Ultra. Iføl-
ge NA24 kan tapet for Tine bli
flere hundre millioner kroner i
løpet av året. (ANB-NTB) 

Amnesty anklager
Norge for tortur
Amnesty klager den norske re-
gjeringen inn for FNs torturko-
mité. Organisasjonen mener
psykisk syke i norske fengsler
ikke får den helsehjelpen de
har krav på.

Manglende psykisk helse-
hjelp til innsatte har vært kjent
i 20 år, men svært lite er blitt
gjort, hevder Amnesty Interna-
tional Norge. 

- Behandlingen av psykisk
syke i norske fengsler må i
mange tilfeller anses som gru-
som og umenneskelig, sier
Amnestys generalsekretær
John Peder Egenæs til NRK.

Han sier myndighetene ikke
tar problemet alvorlig. 

- Det kan til og med, hvis vi
snakker om isolasjon i må-
nedsvis, bryte grensen over til
det man vil definere som tor-
tur. Dette er skammelig for den
norske regjeringen. Da har jeg
brukt ordet skam, og jeg har
plassert ansvaret der det hører
hjemme, sier Egenæs.

Bygger superbil

LINJER: Elevene har tydeligvis lært seg et og annet om industrielt design.
Hvem vil ikke kjøre rundt en slik smekker doning?

MYE JOBB: Det er veldig arbeidskrevende å bygge bilen som skal være med i årets Shell Eco Maraton. Bak fra
venstre: Ole Fjelltveit, Einar M. Brenne, Preben Christensen, Steinar Holøs. Sittende i bilen: Christian Nesset Dim-
men. (Foto: Arne Næss)
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