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Studenter ved Høgsko-
len i Østfolds avdeling
på Valaskjold er alt i
gang med å planlegge
neste års deltakelse i
Shell Eco Marathon.

- Denne gangen skal vi garantert
komme i mål, understreker sar-
pingen Steinar Holøs overfor SA.

Han er talsmann for de åtte stu-
dentene i 3. klasse ved linjen for in-
dustriell design. De har valgt Shell
Eco Marathon som sitt hovedpro-
sjekt.

Høgskolen i Østfold har �re
ganger tidligere deltatt i økonomi-
løpet, som fram til nå har vært ar-
rangert på Nogaro-banen sør i
Frankrike. Fjorårets studenter �kk

mye positiv omtale av sin bil, men
den streiket ved ankomsten til
Frankrike, og ble ikke engang klar
til start.

- Vi har kjøpt inn nye deler i for-
søk på å få bilen kjørbar. Det hadde
vært artig å ta den med til utstilling-
en i forbindelse med neste løp, sier
Holøs.

Denne gangen
skal vi garantert
komme i mål!

Steinar Holøs

Skal ikke gjenta seg
Prosjektgruppa, som kaller seg Po-
lar Bear Design, lover at deres nye
bil skal være kjørbar, og det i god
tid.

- Et par av oss var til stede under

DYTTES VEKK: Sarpsborg-studentenes miljøracer dyttes av banen i franske
Nogaro. En bensinslange gjorde at bilen ikke startet under løpet i mai i år.
(Foto: Bernt Lyngstad)

I GANG: Einar Brenne (bak t.v.) og Steinar Holøs, samt Silje Bakken (foran t.v.),             
alt i gang med hovedprosjektet. Linn Waatvik er også med i gruppa.    
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           Gunhild Andreassen, Ole Fjell Tveit, Kaiwan Hasani og Christian N. Dimmen er
(Foto: Terje Andresen)

det siste Shell Eco Marathon. Det
ga oss nyttig lærdom i forhold til
den jobben vi er i gang med, legger
Holøs til.

Mens tidligere studenter har
kommet sent i gang med hoved-
prosjektet, var gruppa til Holøs i
sving allerede før sommerferien.
Skolen har stilt et klasserom til dis-
posisjon.

På veggene i klasserommet
henger det mange forslag til design
på den nye bilen som skal brukes i
løpet i mai. Tre av disse forslagene
er med i siste runde. Avgjørelse om
endelig utseende blir tatt i løpet av
kort tid. Når det har skjedd, starter
selve byggingen av en typisk bybil.
Den skal konkurrere i klassen «Ur-
ban concept».

Scootermotor
Et tett samarbeid med Honda-im-
portøren gjør at studentene får god
oppfølging og bistand i forbindelse
med valg av motor. Den nye bilen
utstyres trolig med en scootermo-
tor. Også lokale bedrifter og res-
surspersoner blir trukket med i det
videre arbeidet.

Hvis alt går som planlagt, kan
gruppa presentere den foreløpig
navnløse bilen tidlig på nyåret.

Gunhild Andreassen er allerede
plukket ut til å være sjåfør.

- Jeg gleder meg stort, sier jenta,
som i løpet må holde en gjennom-
snittsfart på 25 kilometer i timen.

Produktutvikling
For studentene i avgangsklassen
handler prosjektet først og fremst
om å lære mer om produktutvik-
ling. 

- Hovedfokus ligger på bildesign

og miljøvennlighet, sier Holøs.
Han er også opptatt av å gjøre

prosjektet kjent.
- Dette er med på å rekruttere in-

geniører, som er en mangelvare. Vi
som er med i Polar Bear Design,
tenker både på miljøet, i tillegg til
at vi er e�ektive og framtidsrettede,
understreker sarpingen. 

69 11 11 02 - TERJE ANDRESEN
terje.andresen@sa.no

d ny bil til

� SHELL ECO 
MARATHON

� Shell Eco Marathon ble arran-
gert første gang i 1985. Formå-
let er å få studenter ved teknis-
ke skoler og universiteter til å
lage biler som er ekstremt driv-
sto�økonomiske og som har mi-
nimale utslipp.
� Økonomibilløpet går i enkel-
het ut på å kjøre lengst mulig på
en energimengde tilsvarende
én liter bensin. I 2005 ble det
satt rekord da en sveitsisk bil
med hydrogen som drivsto�
hadde et forbruk som tilsvarte
at én liter bensin kunne ha tatt
bilen hele 384 mil. Rekorden for
en bil med bensinmotor er på
341 mil og ble satt av en fransk
bil i 2004.
� Høgskolen i Østfold har del-
tatt �re ganger. Problemer med
bilen gjorde at den ikke kom til
start under løpet i mai. Løpet
har fram til nå blitt arrangert i
Sør-Frankrike. Shell Eco Marat-
hon er nå �yttet til Hockenheim
Ring i Tyskland.

    arathon


