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Med bilen Frost tar
ingeniørstudentene fra
Sarpsborg klimautfor-
dringene på alvor. 

Og for å bevise at de virkelig tar
miljøspørsmålet på alvor, stiller
studentene fra linjen industriell
design på Høgskolen i Østfold til
start i økonomibilløpet Shell
Eco-marathon i Tyskland den
andre helgen i mai. De åtte av-
gangsstudentene kaller prosjek-
tet «Polar Bear Design» og bilen
de har skapt er altså en isende
hvit Frost.

Nylig skulle bilen prøvekjøres
på Rudskogen, men på grunn av
at drivlinjen ikke ble komplett i
tide, ble testingen utsatt. Før av-
reisen til Tyskland tidlig i mai,
skal bilen presenteres på konfe-
ransen «klimabil 2009» før den
avdukes offisielt på Aker Brygge
28. april.

For 25. gang
Studentene har allerede presen-
tert prosjektet for næringslivsle-
dere på en bil- og miljøkonferan-
se på Quality Resort på Grålum.
Her fikk de frammøtte en grun-
dig innføring av studentene i det
å konstruere en bil fra bunn av
og fram til et ferdig produkt.

Kim Bye Bruun, kommunika-
sjonssjef i A/S Norske Shell, for-
talte at selskapet bak det store
økonomibilløpet også tar kli-

mautfordringen på alvor.
- Vi ønsker å fronte miljø-

vennlig teknologi og drivstoff-
gjerrige framkomstmidler, sa
Bye Bruun. I 25 år har Shell ar-
rangert det spesielle billøpet.

Miljøracer
De åtte studentene i Polar Bear
Design avslutter denne våren tre
års studier ved Høgskolen i Øst-
fold, avdeling industriell design.
Deres hovedoppgave har vært å
lage framtidsbilen til bruk i Shell

Eco-marathon.
- Målet er å kjøre flest runder

på minst mulig drivstoff. Vi stil-
ler i klassen Urban Concept, en
klasse for biler som i prinsippet
kunne vært benyttet i vanlig tra-
fikk, sier ingeniørstudent og pro-
sjektleder Steinar Holøs fra
Sarpsborg.

Italienske ideer
Holøs forteller om et spennende
år fram til ferdig produkt.

- I fjor høst reiste vi til Italia

for å få inspirasjon og snappe
opp kunnskap til vår egen bil-
produksjon. Vi besøkte fabrik-
kene til Ferrari og Lamborghini.
Denne studieturen ga oss glød til
vårt eget prosjekt. Frem mot jul i
fjor arbeidet vi med designet, fra
nyttår har vi arbeidet med å stø-
pe karosserideler i karbon, limt
komponenter og lakkert bilen.
Under byggeprosessen har Vic-
tor Rosvinge hos Eker Design bi-
stått med råd og kunnskap, sier
Holøs.

Iskaldt bilprosjekt skal kjøle
Studenter med klimavennlig framtidsbil 

STUDENTPROSJEKT: Dette er de åtte studentene bak bilen Frost: Einar
Mjanger Brenne, Christian Nesset Dimmen, Steinar Holøs, Ole Fjelltveit,
Gunhild Günther Andreassen, Silje Holberg Bakken, Kaiwan Hasani og
Linn S. Waatvik.

● SHELL ECO-
MARATHON

■ På EuroSpeedway Lausitz
nord for Dresden skal 262 lag
fra videregående skoler, høy-
skoler og universiteter kon-
kurrere om å kjøre lengst mu-
lig på minst mulig drivstoff.
Løpet går 7.-9. mai.

■ Rekorden ble satt i 2005 og
er på 3.836 kilometer på en
energimengde tilsvarende én
liter bensin.

■ Det er 5. gang Høgskolen i
Østfold deltar på billøpet som
de siste årene er blitt holdt
sør i Frankrike. På grunn av
den stadig voksende interes-
sen for konkurransen er løpet
i år flyttet til et langt mer mo-
derne anlegg i Tyskland.

Det manglet ikke på
interesserte under vis-
ningen i påsken, men
ennå er ikke hytta til
familien Blindheim på
Grimsøy solgt.

- Vi har fått inn et bud, som fore-
løpig ikke er akseptert av selge-
ren, opplyser eiendomsmegler
Stian Huse i Postbanken Eien-
dom i Sarpsborg til SA.

Prisantydningen er 1,8 millio-
ner kroner. Budet som forelig-
ger, er 200.000 kroner lavere.

Men det skal være flere av dem
som var på visningen, som job-
ber med finansieringen.

Ifølge Stian Huse blir det av-
holdt en ny visning førstkom-
mende helg.

- Vi gjør dette for å få med oss
eventuelt flere i en eventuell bu-
drunde, legger han til.

Hadde ikke tid til hytta
Megler Huse var spent foran
årets første hyttevisning. Han
hadde fått i oppdrag å selge hyt-
ta til ekteparet Linda og Tore
Blindheim fra Sarpsborg på
Grimsøy.

Etter bare to år hadde paret

bestemt seg for å selge. Tiden
strakk inne til og det ble umulig
å utnytte feriestedet slik det var
planlagt.

Eiendomsmegleren merker at
finansiering av fritidsboliger er
blitt vanskelige. Bankene krever
større egenkapital og bedre sik-
kerhet enn tidligere. Det har mu-
lige kjøpere av hytta til Blind-
heim fått erfare.

- Det samme ser vi i forhold til
salg av boligeiendommer. Spesi-
elt unge sliter med finansiering-
en, understreker Stian Huse.

Er avventende
Det positive med påskens vis-

ning på Grimsøy sett fra megler-
hold var den store interessen.
Det tyder på at en god del famili-
er vurderer hyttekjøp. Samtidig
er de aller fleste avventende.

For det nemlig heller ingen av
de øvrige hyttene i Sarpsborg
som er solgt etter påskehøyti-
den.

- Vi er spent på hva som skjer
videre med prisene. Den avven-
tende holdningen kan være be-
grunnet med en mulig prisre-
duksjon.

Hytta til familien Blindheim
har en prisantydning på 1,8 mil-
lioner kroner. Det foreligger til-
latelse til en utvidelse. Etter

hvert blir det også anledning til å
legge inn vann. Videre følger det
med tinglyst båtplass i nærheten
av Dusa.

Megler Huse peker på at det
er få hytter med sjøutsikt som
selges under to millioner.

- I dette konkrete tilfellet er
jeg ikke bekymret for en avgjø-
relse, men det er selvsagt marke-
det som bestemmer prisen.

Det kan legges til at prisantyd-
ningen er omtrent den samme
for en hytte uten innlagt vann på
samme størrelse i Høysand. Her
er den satt til 1.750.000 kroner.

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

Venter på høyere bud
Meglerne opplever avventende hyttekjøpere
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SOMMERKOTELETTER
Frys, Nordfjord, 27,80 pr. kg

2780
BEEF BURGER RÅ

Gilde, 227 g, 132,15 pr. kg

30,-

HEL GRILLET KYLLING
Solvinge, nettovekt 880 g, 33,98 pr. kg

2990
FERSK KYLLINGKJØTTDEIG

Solvinge, 400 g, 50,00 pr. kg

20,-

ASPARGES
Bunt, 400 g, 62,50 pr. kg

25,-
TOMATER

Løsvekt, 15,00 pr. kg

15,-

POTETSALAT
Salatmester’n, 900 g, 12,22 pr. kg

11,-
ORKIDÈ

1 gren, 49,00 pr. stk

49,-
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MILJØRACER:
Ingeniørstuden-
tenes bil Frost
har et racingin-
spirert karosseri,
men under kar
bonfiberen er
motor og driv-
verk konstruert
for minimalt
drivstofforbruk.
Nylig ble den tril-
let ut til visning
på Rudskogen.
(Foto: Privat)

IKKE SOLGT: Linda Blindheim og Tore Blindheim har ikke akseptert det fore-
liggende budet som megler Stian Huse (t.h.) har fått inn på hytta paret skal
selge på Grimsøy. (Foto: Jarl Morten Andersen)

Og om bilen er aldri så øst-
foldsk, så viser designet tydelig
italiensk racinginspirasjon. Men
som ekte miljøracer klarer den
100 kilo tunge bilen seg med en
mopedmotor på 50 kubikkcenti-
meter som gir Frost en toppfart
på 50 kilometer i timen. 

69 11 11 11 - ARNE NÆSS
69 11 10 92 - BERNT LYNGSTAD

bernt.lyngstad@sa.no

Målet er å kjøre
flest runder på
minst mulig driv-
stoff

Student 
Steinar Holøs

❜
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