
Det storslåtte kultur-
minneprosjektet i Sol-
bergkrysset med utsikt-
stårn og rasteplass kan
få en kostnadssprekk på
mer enn 30 prosent.

Det har vært mye diskusjon om-
kring rasteplassen i Solbergkrys-
set. Lenge pågikk det en opphe-
tet debatt om en skulptur av
Begbymannen tronende på top-
pen av utsiktstårnet der den eri-
gerte penisen skulle peke utover
de rike bronsealderfunnene i
Nedre Glomma. 

Dernest kom det en like in-
tens debatt om trapper eller heis
i bygget - som endte med de ra-
reste forslag om å kutte både
trapper og heis hvis det ikke var
økonomi til den motoriserte ut-
gaven.

Heis fordyrer
Saken ble igjen behandlet i sam-
ferdselskomiteen i fylkeskom-
munen i går. Her kunne konsti-
tuert fylkesrådmann Odd Roald
Andreassen fortelle om frykt for
store overskridelser for å få byg-
get den påkostede rasteplassen. I
dag har prosjektet en kostnads-
ramme på 21 millioner kroner.
Andreassen fryktet at kostna-
dene ville sprekke med anslags-
vis 30 prosent - kanskje mer. Da
kan prosjektet krype mot 30 mil-
lioner kroner. Og Andreassen
forsikret politikerne om et de
ville få saken i retur dersom
sprekken ble på mer enn de an-
gitte 30 prosentene.

Det er spesielt merkostnader
forbundet med heisprosjektet
som fordyrer. Innen mai neste år
skal anbudsrunden være avslut-
tet. Først da vil også den eksakte
kostnadsrammen foreligge.

Mindre ambisjoner
Både Høyres Gretha Kant og
Fremskrittspartiets Grethe Ka-
rin Aasgaard var svært skeptiske
til ytterligere påplussinger til
prosjektet og betegnet nåvæ-
rende kostnadsramme på 21
millioner kroner som at strikken
allerede er strukket for langt. Frp
stemte mot hele saken, mens
Høyres to kandidater motvillig
aksepterte den videre turnering-
en av saken.

Vi kunne bygge
én etasje med en
virtuell presen-
tasjon

Fylkespolitiker
Gretha Kant (H)

Gretha Kant ville kutte ut hele
tårnet og bygge mye mer nøk-
ternt: 

- Vi kunne bygge én etasje
med en virtuell presentasjon. Nå
skal vi altså kunne kjøre heis i
tårnet, men ikke få en kaffe-

kopp.
Entusiasten bak prosjektet,

Helge Kolstad (Ap), understre-
ket at kaffekoppen skal tas på

Svinesund der han ser for seg en
stor turistinformasjon. Han tror
også at den pågående finanskri-
sen fort kan gi lavere utgifter til

bygningsentreprisen enn dagens
kostnadsoverslag tilsier.
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Frykter kostnadssprekk 
Solbergtårnet kan bli flere millioner kroner dyrere

DYRERE: Fylkesrådmannen frykter at den planlagte rasteplassen i Solbergkrysset kan bli mer enn 30 prosent dyrere enn antatt og krype opp mot 30 mil-
lioner kroner. (TEGNING: arkitekt Todd Saunder) 

Fylkespolitikerne bunn-
skraper pengekassen og
gir 95.000 kroner til
høyskolestudentene i
Sarpsborg som utvikler
morgendagens bensin-
gjerrige bil.

Det er femte året at de entusias-
tiske studentene selv utvikler en
bil. Nå består gruppa av åtte stu-
denter som alle går tredje året i
industriell design og har dette
som hovedoppgave. De har dan-
net selskapet Polarbear Design.
Fylkespolitikerne i samferdsels-
komiteen ønsker å stimulere
prosjektet og gir 95.000 kroner i
støtte og bunnskraper egne ut-
viklingsmidler. Høyre og Frp
stemte mot bevilgningen. Stu-
dentene søkte i utgangspunktet

om 200.000 kroner av et samlet
budsjett på drøyt 680.000 kro-
ner.

Bytter bane
Siden 1984 har Shell Eco Marat-
hon utfordret framtidas ingeniø-
rer til å designe, bygge og kjøre
bil som skal bruke minst mulig
energi. Løpet har foregått på den
kjente Nagaro-banen i Sør-
Frankrike. Neste vår blir løpet
flyttet til EuroSpeedway i Tysk-
land.

Høgskolen i Østfold har vun-
net flere priser i design, kommu-
nikasjon, sikkerhet og bruk av
miljøvennlige materialer. Ambi-
sjonene er ikke mindre foran vå-
rens løp. Borg Innovasjon AS
har vært samarbeidspartner si-
den starten.

Eker Design er mentor for
prosjektet og er en markant støt-

tespiller. Selskapet med sete i
Fredrikstad er en del av Eker
Group og har vunnet flere de-
signpriser og har hatt oppdrag
for blant annet Scand Boats,
Leica, Philips, Handicare og Ko-
enigsegg.

Forsterke samarbeidet
Fylkesrådmann Atle Haga øn-
sker å forsterke samarbeidet og
sier i saksinnstillingen at tekno-
logisk innovasjon er et av de om-
rådene Østfold er sterke på. Ved
å delta i Shell Eco Marathon vil
det settes ytterligere fokus på fyl-
kets fortrinn og kreativitet på
områder som produktutvikling
og industridesign. Fylkeskom-
munal støtte til gjennomføring-
en av prosjektet vil også bety en
stimulans for utviklingsmiljøet
ved Høgskolen i Østfold.

Støtte til morgen-
dagens bilkonstruksjon

DRAHJELP: Her tre av studentene ved Høgskolen i Østfold utvikler mor-
gendagens bil, (f.v) Steinar Holøs, Ole Fjelltveit og Christian N. Dimen.
(Foto: Arne Næss)
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Politiet har fått flere tips
etter overfallet på en
kvinne i Sarpsborg sen-
trum søndag kveld.

Det var ved 20.30-tiden søndag
kveld en kvinne i begynnelsen
av 30-årene ble overfalt av to
menn i Thranes gate i Sarpsborg
sentrum. Kvinnen var på vei fra
bussterminalen og i retning bu-
tikken Lille Saigon da overfallet
skjedde.

To menn skal ha revet kvin-
nen i håret og klærne. Kvinnen
gjorde motstand, men ble likevel
lagt i bakken og frastjålet lom-
meboka som ramlet ut og på
bakken i forbindelse med baske-
taket. Mennene stakk av til fots
etter at de trolig ble skremt av en
forbipasserende bil.

Helt siden det grove overfal-
let har politiet jaktet på de to
gjerningsmennene, men onsdag
ettermiddag var ingen pågrepet.

- Vi har fått noen tips og vi

jobber med å sjekke noen spor i
saken, men vi har foreløpig ikke
pågrepet noen, sier politiførste-
betjent Terje Bøe ved Sarpsborg
politistasjon til sa.no.

Politiet mener det er kvinnens
lommebok som var motivet for
overfallet. Etterforskningen har
så langt ikke gitt noe grunnlag
for å tro at overfallsmennene
hadde til hensikt å forgripe seg
seksuelt på kvinnen.
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