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Studenter ved høgsko-
len i Østfold viste lør-
dag fram sin nye øko-
bil.
Studentene, som går på linjen
industriell design, hadde stand i
Østfoldhallen. Der viste de fram
øko-bilen som de skal stille til
start med i Shell Eco Maraton
på Norganobanen i Frankrike i
mai. Studentene stiller i klassen
urban concept. For fjerde gang
skal ingeniører ifra «Tune-tekni-
ker´n» være med å konkurrere i
det internasjonale billøpet Shell
Eco Maraton. Målet med løpet,
er å kjøre lengst mulig på minst
mulig drivstoff. 

Mer tid
Nytt for årets studenter kontra
tidligere års studenter, er at bil-
prosjektet går over et år og ikke
et halvår som tidligere studenter
har hatt til rådighet. Det positive
her er at studentene har mer tid
til å få testet ut bilen og sett hvil-
ke komponenter som ikke hol-
der mål underveis. 

Årets bil har en design som får
en til å tenke på en italiensk
Gran Turismo-bil. Den har selv-
bærende konstruksjon og er
støpt i kevlar og glassfiber, men

med aluminiumskomponenter
der det trengs ekstra forsterk-
ninger. Det er åtte studenter som
arbeider med dette prosjektet;
Steinar Holøs (leder), Gunnhild
G. Andreassen (sjåfør), Einar
My Brenne (presse/sponsoran-
svarlig), Silje H Bakken (logis-
tikk/dokumentasjon), Christian
N. Dimen (teknisk ansvarlig),
Linn S. Weatvik (forskning/ut-
vikling), Haiuran Hasani (desig-
nansvarlig/eksteriør) og Ole

Fjelltveit (designansvarlig/inte-
riør). 

Bilens vekt skal ikke overstige
100 kilo, men studentene har
satt seg mål om å få vekten ned
mot 70 kilo. Motoren de benyt-
ter er en 50 kubikk Honda injec-
tion bensinmotor som går på 0.1
liter per mil. Studentene har et
ønske om å konvertere motoren
slik at den kan gå på 100 prosent
etanol (sprit) i stedet for bensin.
Borregaard står for etanolen.

Girkassen er variomatik og her
vil studentene skifte utveksling
etter hvilken bane de benytter. 

Positive bedrifter
Bedrifter i Østfold stiller seg po-
sitive til prosjektet, og de leverer
komponenter og rekvisita som
trengs for å få bilen ferdigstilt.
Tidligere prosjektansvarlig var
Petter øyen, men har sluttet. Stu-
dentene på dette prosjektet, har
hentet inn ingeniøren Viktor

Rosenvinge ifra Bård Eiker de-
sign for teknisk hjelp. Eiker de-
sign er tungt inne i prosjektet på
designbiten og den tekniske si-
den. 

Det er et godt stykke igjen til
studentene har ferdigstilt sin bil,
men SA ble fortalt at våren 2009
skal det bli testkjøring på Rud-
skogen Motorsenter. 
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Morgendagens 
bilkonstruktører

BILTEAMET: Her er tre av studentene som inngår i årets bilteam på Høgskolen i Østfold, avdeling Sarpsborg: Fra venstre: Steinar Holøs, Ole Fjelltveit og Christian N. Dimen. (Foto: Arne Næss)

Å rydde i garderobeskapet er noe av det
minst morsomme jeg gjør. Ikke fordi ryd-
dingen er så kjedelig - eller jo, kanskje litt
derfor også - men først og fremst fordi ryd-
ding nødvendigvis medfører kasting. Og
det kan være ekstremt vrient. Ikke fordi jeg
skal bruke de gamle klærne i dag og garan-
tert ikke i morgen, men kanskje om et år el-
ler fem. Hvem vet. Der tar jeg få sjanser.

Jeg har nylig gjennomført en slik oppryd-
ding, og gjorde samtidig en ganske oppsikt-
svekkende oppdagelse: Noen må ha tatt
seg inn i min garderobe. Det kan umulig
være en annen forklaring på alle skoene jeg
fant!

Det var sko og støvletter overalt. I boder,
i skaper, på hyller, i bæreposer. Det var lave

sko og høye sko, støvletter med stiletthæler,
cowboyboots, sandaler og joggesko. Noen
var velbrukte, ja, sågar nedslitte, mens an-
dre nok bare er brukt inne i butikken hvor
de ble kjøpt.

Tilfeldigvis var alle i min størrelse...
Om jeg kastet mange par? Nei, egentlig

ikke. Kun de som var tydelig slitte og pinlig
umoderne. Resten la jeg i nyinnkjøpte
«skokasser» fra Europris. De er nå lagret
innerst i boden og kommer sannsynligvis
aldri til å bli brukt igjen. Men å kvitte seg
med alle skoparene ville gjort altfor vondt.

Jeg er ikke alene om å ha et kjærlig og
nesten sykelig forhold til sko. Det er et vel-
kjent «dame-problem». 

Men hvorfor det er slik, har jeg proble-

mer med å forklare. Jeg vet bare at det kri-
bler i magen når jeg nærmer meg en skobu-
tikk. Det ligger faktisk mye terapi i å kjøpe
et par sko eller støvler. En råtten dag, et
dårlig selvbilde eller selvmedlidenhet for-
svinner som dugg for solen når innkjøpet er
gjort. Og når de nye skoene sitter på, går jeg
med hevet hode og fornyet selvtillit.

Dermed tør jeg påstå at innkjøpene kan
forsvares. Det er neppe billigere å gå til
psykolog!

Hvor kom alle skoene fra?
STINA MIKALSEN
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