
VANNMAGASINETVANNMAGASINET
   ENERGI OG MILJØ ENERGI OG MILJØ--INGENIØRENES LINJEFORENINGSAVISINGENIØRENES LINJEFORENINGSAVIS

2. UTGAVE 20192. UTGAVE 2019

BLI KJENT MED TROND ANDRESENBLI KJENT MED TROND ANDRESEN
MEDIAKOM TESTER RUSHMEDIAKOM TESTER RUSH
EMIL HAR VÆRT I KOLLENEMIL HAR VÆRT I KOLLEN



VANNMAGASINET
2. utgave 2019

REDAKTØR
BALDER BRYN MORSUND

KO-REDAKTØR 
GEORG VOLDEN

GRAFISK REDAKTØR 
KATRINE REISÆNEN

FORSIDE
BALDER BRYN MORSUND

SKRIBENTER
SANDER HOLUM
GEORG VOLDEN
HÅKON BROCH

BALDER BRYN MORSUND
EMIL-STYRET

LARS HABOSTAD

FOTOGRAFER
BALDER BRYN MORSUND

GEORG VOLDEN
HÅKON BROCH

GRAFIKERE
OMER BABIKER

KATRINE REISÆREN

ANDRE BIDRAGSYTERE
STATKRAFT

COWI
REJLERS

GK
KASPER THORVALDSEN

EMIL-LINK
PREMIL LEAGUE

FESTKOM

KONTAKTINFO
balderbm@stud.ntnu.no

Hilsen fra Styret
Kjære EMILere! Et nytt semester er i gang. Det gir nye muligheter 
til å komme frempå med øvinger og henge med i forelesninger, men 
som alle andre semestre er det mye som skjer. Når dagene blir 
kortere og høstmørket senker seg over bartebyen kan det være 
vanskelig å holde motivasjonen oppe. Da er det viktig å ta noen 
avbrekk og ha det gøy! Studietiden er så mye mer enn øvinger og 
lange dager på lesesal. Husk også at når tiden begynner å bli knapp 
kan man alltid ty til vår lille hjelper. 
En ny høst betyr også nye komitéopptak. Med 24 aktive komitéer 
er det mye man kan finne på. Her er det gode muligheter til å tre ut 
av komfortsonen og utfordre seg selv, enten det gjelder å ta mer 
ansvar i komité eller gjøre noe du ikke kan. Hvis du kunne tenke deg 
å bli prøve noe nytt, så ikke nøl med å stille opp på opptak. Det er 
aldri for sent å bli med i nye komitéer!
Nå går vi inn i vår siste periode som EMIL-styret, men før vi gir 
hatten videre er vi klare for mer sprell og moro sammen med dere. 
Vi gleder oss og håper dere gjør det samme!
Lykke til!
Hilsen EMIL-styret 19
v/ Kongsknekt Simon Løvdal
leder@emilweb.no
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
glade i hverandre!



MORGAN FREEMAN'S BEE SANCTUARY

Biepopulasjonen i hele verden har 
sunket dramatisk de siste årene. Dette 

har dramatisk effekt på vår evne til å gro 
mat. Bier står for i overkant av 80% av 
plantebefruktningen i verden, og det er 

dermed ekstremt viktig å finne en løsning 
på problemet. Morgan Freeman har startet 
å gjøre sin egen lille del i denne løsningen. 

Han har omvandlet sin 124 acre store 
ranch til et biereservat. Her høstes det 

ingen honning, det er bare plantet flora 
som gir skaper et perfekt sted for bier. Om 
denne handlingen har store konsekvenser 

er vanskelig å si, men den setter et godt 
eksempel og retter oppmerksomheten 

til befolkningen på et ikke altfor opplyst 
problem.

Watts upWatts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆNEN

SPRE FRØ, IKKE FRYKT   

Ordet droner skaper ofte assosiasjoner 
med enten harmløs moro eller usett 

død. Men disse fjernstyrte robotene skal 
nå brukes til å plante skog og annen 

plantevekst, hvis et oppstartselskap i 
Storbritannia får det som de vil. Dronen 
som er designet av en tidligere NASA-in-
geniør, flyr ikke bare over et område og 
slipper frø. De skanner område og lager 

en 3D-modell. Her tas det hensyn til 
jordsmonn, luftfuktighet, geografi etc. Så 
avgjør mennesker hvor det skal plantes. 
Deretter plantes frøene ved å skyte dem 

kraftig nok til at de ender opp under 
bakken. Dronen gjør planting mye raskere, 
og er nesten like effektiv som planting for 
hånd. Forskere påpeker også at dette ikke 

må bli sett på som en erstatning til å redde 
plantevekst som allerede er der. Da det 

som allerede står ofte har en komplisert 
sammensetning av arter, som tar tid å 

etablere, og ikke kan erstattes en for en 
med et biom med lavere antall arter. 

SØR-KOREA HYDROGENIFISERES

I Norge ligger satses det stort på 
elektrisitet for å gjøre transportsektoren 
mer miljøvennlig, og hydrogen har blitt 

satt litt til siden. Sør-koreanerne har 
derimot satset i motsatt retning. Her skal 

persontransport, tog, tungtransport og 
anleggsmaskiner gå på brenselcellete-

knologi innen 2035, og tog allerede i 2025. 
Dette ble lagt frem av en demokratisk 

politiker i Sør-Korea, og transportdepar-
tement har sagt at de planlegger å følge 
denne planen. I første omgang skal det 

investeres 115 millioner USD i 23 fornybare 
prosjekter. Prosjektene innebærer sol- og 

vindenergiforbedringer, og måter å 
gjøre disse konkurransedyktig, biogass 
og systemløsninger for distribusjon av 

hydrogen.

THE GREAT GREEN WALL OF AFRICA

Klimaendringen vil påvirke den fattige 
belkfokningen i verden hardest. De har 

ingen penger til å kjøpe seg ut problemene 
som er på vei. 20 afrikanske land har 

derfor gått sammen for å gjenopprette et 
område rett sør for Sahara, kalt Sahel, som 
er 8000 kilometer langt. Dette prosjektet 
ble startet i 2007 av 11 land, og blir kalt 

“The Great Green Wall of Africa”. De hadde 
sett et område som på 1970-tallet var 

frodig og fruktbart forsvunnet pga befolk-
ningsvekst, landbruk og klimaendringer. 
Veggen, som består av acaciatrær, er 15% 

ferdig, men har allerede skapt mange 
positive effekter. Grunnvannsbrønner 

har blitt fylt opp, matproduksjon har gått 
opp, og arbeidet med veggen har skapt 

arbeidsplasser og økonomisk vekst. 

Leder
Kjære leser,

Den lange valgkampen har begynt, og et sjokk gikk 
igjennom Norge da folkeaksjonen mot bompenger 
ble største parti i Bergen, på en måling fra Respons 
analyse 22. mai for VG. De ble klart størst med hele 
25% av stemmene. Lite vekker sinnet til mannen av 
gata som rike, mektige politikere i el-bilene sine som 
setter opp tusenvis av bommer for å holde folket 
nede. Sånn høres det i alle fall ut hvis man tar en tur 
innom en av de mange anti-bompenge-facebook-
gruppene, hvor folk uten evne til tegnsetting raljerer 
over elitens forakt for folket og deres udugelighet. 
Det handler om å komme med flest argumenter for 
hvorfor bompenger er dårlig, det spiller ingen rolle 
om argumentene motsier hverandre. Sånt blir det en 
bevegelse av. Som Heartland institute, som Naomi 
Klein trekker frem i boken «This changes everything», 
som arrangerer store konferanser for å bevise at 
klimaendringer ikke finnes, hvor det klappes uansett 
hvor søkt argumentet er, så lenge det støtter saken. 
Det er en ekstrem cherry picking av fakta, som 
tydeligvis er effektiv. 

Mitt favorittargument mot bompenger er at «vis di 
fortsetter å øke bompengefaenhelvete nå så komer 
alle til å slute å sjøre bil», og det er jo halve poenget.  
Men, det er 90% av problemet. Det er en målkonflikt 
for bompengene at de både må finansiere veiene 
og hindre folk fra å bruke dem. Dette er ikke en ny 
problemstilling, alle avgifter på varer og tjenester 
man ønsker å begrense, alkohol, godteri osv. er der 
også med den hensikt å skaffe penger til statskassen. 
Problemet er at bompengemotstanderne ser på det 
som overformynderi at politikerne skal ta fra dem 
«retten» til å kjøre bil, og blir ekstra provosert av at 
pengene i noen tilfeller også går til et kollektivtilbud 
som de synes er for dårlig. Det hjelper ikke at de ser 
elbiler, som de ikke har råd til, suse forbi bommene 
uten å legge fra seg en krone, attpåtil i kollektivfeltet. 

Det er, sett fra bompengemotstandernes synespunkt, 
AKA 1/4 av Bergen, forståelige grunner til å bli 
irritert. Historisk ser man at motstanden mot en bom 
går markant ned med tiden, etter som folk blir vant 
til det, men i dette tilfellet har ikke politikerne tid til å 
vente på dette. Kommunevalget er om en 

måned, og samtlige partier rykker nå ut og kritiserer 
dagens ordning til fordel for for eksempel vegprising, 
som baserer seg på GPS-data fra bilen din, hvor du 
betaler for hvor langt du kjører. Et annet alternativ 
er å slanke de store vegprosjektene, så man ikke 
trenger like mye bompenger, og kan fokusere på 
rushtids-avgifter og andre tiltak myntet på kun 
begrensning av biltrafikk inn i byene. Det frigir 
også mer midler til andre veiinvesteringer, som 
rassikring, oppgradering og tog. All trafikk som man 
får over på kollektiv er en netto forbedring av veiene 
gjennom økt fremkommelighet. For det politiske 
Norges skyld håper jeg de etablerte partiene klarer 
å kommunisere alternative ordninger, som ikke 
betyr frislipp av bilister, på en slik måte at vi slipper 
et faktisk ensaksparti, som FNB i kommunestyrer 
rundt om i landet. 

Et sted du ikke trenger å betale bompenger for å 
komme deg til er Moholt, hvor den famøse «EMIL- 
og Smørekoppenkjelleren» ligger. Du hører at det 
ikke klinger godt. Noen må starte en navneprosess, 
og jeg kan starte prosessen med å slenge ut et par 
gode forslag: Vindbula, Vindturgin, Ginturbin, 
Smørekoppen- og EMIL-kjelleren, Smurt Vindturbin, 
Der Ingen Skulle Tru At Nokon Kunne Drikke Øl, 
Det Grønne Tannhjul, Titanic, eller alternativt 
Samfunnet(uten d). Vær så god, ingen årsak, tar ikke 
copyright på navneforslagene. 

Lykke til med nytt semester!
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KLOVNELØPET

Ida:

Endelig var dagen der EMIL skulle vise hvem som var raskest 
kommet. Laget var satt opp, og vi hadde publikum på vår side. 
Tobias stod for super stemning iført elgkostyme, i tillegg til at flere 
EMILere hadde samlet seg for å heie oss frem til seier. Etter en god 
oppvarming var laget klar for første test, nemlig stafett mot våre 
gode venner Smørekoppen og Placebo. Dette var virkelig noe vi 
bare måtte vinne! Strategien var lagt, og Jonas skulle starte. Det var 
viktig å få en god start, slik at vi kunne ligge foran allerede etter én 
runde! Jonas innfridde målet, og Hanna gikk ut med et lite forsprang. 
Videre var det min tur. Etter en ekstremt dårlig veksling mellom 
meg og Hanna, hadde Placebo tatt oss igjen. Da måtte jeg bare sette 
inn superkreftene, og jeg spurtet alt jeg kunne. Jeg klarte heldigvis 
å ta igjen Placebo, og jeg kunne fornøyd gi videre stafettpinnen til 
David. Nå var det bare for David å springe en elegant siste etappe, 
og ta seieren i første runde.

Videre i semifinalen løp vi mot guttene i MiT. Nå steppet Simon inn 
for Jonas, som klarte å tråkke over etter første runde.. Simon startet 
bra, og det var jevnt etter én runde. Etterhvert klarte ikke vi i EMIL-
Styret å henge med guttene fra MiT. Vi måtte dermed si oss fornøyd 
med tap i semifinalen, mot laget som tilslutt gikk av med seieren i 
Klovnesprinten 2019. 

Selv om vi ikke kom helt til topp i år så skal vi starte oppkjøringen 
allerede nå, til nesteårs sprint, der målet er SEIER!

Simon:

Alle toppidrettslag trenger en manager som kan støtte opp rundt 
utøverne og sikre gode resultater. I år ble dette min rolle, og med 
hatten på og EMIL-elgen ved min side var vi klare til å kjempe for 
seier. Første runde var mot våre kjente og kjære; Smørekoppen og 
Placebo. Ikke uventet hadde EMIL høyest virkningsgrad og stakk av 
med gruppeseier. I kampens hete klarte dessverre vår kjære Hyrd å 
pådra seg en idrettsskade. Da var det intet annet å gjøre enn å kaste 
hatten og stille som innbytter til semifinalen. Det viste seg at med 
tre semestre i styret blir kroppen fem år eldre, så kampen mot gutta 
fra MiT ble litt i hardeste laget. Vi måtte innse at slaget var tapt, men 
går fornøyd hjem med en selvutnevnt andreplass!

Tobias:

Da jeg først fikk høre om klovnesprinten var jeg utrolig motivert. 
“For et fantastisk initiativ” tenkte jeg og forberedte meg mentalt 
til å gi alt for EMIL og ta hjem seieren. Det viste seg slik at styrene 
kun kunne stille med 4 stykker og som den raske sjelen jeg er, ble 
jeg fort satt på benken til fordel for de blant oss som faktisk løper 
fort. Sjokkert og skuffet vandret jeg meg en tur rundt i kjelleren 
på el-bygget. Jeg var gråten nær, da jeg plutselig hørte en svak 
stemme fra lageret. Som en nysgjerrig sjel fulgte jeg stemmen, inn 
forbi alle spolene, forbi revyen sin overvokste hylle, og der. Der 
så jeg det! Måten jeg kunne delta på klovnesprinten men fortsatt 
gjemme skammen min. Jeg ble til EMIL-elgen! I klamt kostyme løp 
jeg rundt, danset og prøvde å spre glede. EMIL vant kanskje ikke 
konkurransen den dagen (sånn går det uten meg), men vi vant 
ihvertfall på stemning. 

TEKST STYRET

DESIGN OMER BABKER & KATRINE REISÆNEN

Jonas:

Etter en kort oppvarmingsrunde var EMIL-styret klar til start. Jeg 
skulle løpe første etappe for å forhåpentligvis få et lite forsprang 
siden vi sto så tett på startlinjen. Med Smørekoppen på min høyre 
side og Placebo på min venstre gikk startskuddet. Ved bruk av god 
og eksplosiv løpeteknikk tok jeg ledelsen og holdt den stødig inn 
til neste veksling der Hanna mottok stafettpinnen. Siden det var 
så viktig å komme først ga jeg full gass helt til Hanna hadde fått 
pinnen. Det jeg ikke hadde beregnet var at publikum sto så nært 
vekslingspunktet, så jeg måtte bråbremse for å ikke løpe dem ned. 
Dette resulterte i et kraftig overtråkk på venstre fot. Jeg ble liggende 
på bakken et par sekunder før jeg hinket videre. Kongsknekt måtte 
kjøre kaldstart og overta for meg neste runde. Selv om overtråkket 
fortsatt gjør grusomt vondt selv nå en uke etter løpet, må jeg si meg 
fornøyd med å ha kommet først i mål på min etappe.

David:

En solfylt og kald april morgen våknet David sakte, men sikkert opp 
fra sin dvale. Til frokost drakk han kun et par glass med vann. Om 
man hadde spurt David, hadde han sagt at dette var på grunn av 
økonomiske årsaker, men alle som kjenner David vet av det egentlig 
kun var latskap som lå til grunn. Med en stemme hesere enn Johnny 
Cash, og med kroppens termostat satt til et par grader høyere enn 
normalt, satt han kursen mot Gløshaugen. Allerede på stigningen 
fra Samfundet opp til hovedbygget kjente David pulsen komme 
smygende innpå ham. Etter en liten tur ned på EMIL-kontoret var 
treningstøyet på og tenningen på plass. David hadde feilkalkulert 
solens evne på det groveste, og nærmet seg en hypoterm tilstand 
i det startskuddet skulle gå av. Kroppen var cirka like rusten som 
sykkelen David hadde glemt ute i vinter, men heldigvis hadde alle 
Smøreguttene glemt å olje maskineriet de siste 90 årene. Dermed 
var det kun medisin sitt lag igjen å slå. David startet siste etappen 
kun noen fattige meter foran laget fra Placebo. Medisinstudentene 
var skråsikre på seier, og ventet spent på når bloddopet deres skulle 
slå inn for fullt. Men lite visste de om David sin hviterussiske lege, 
som i årevis hadde gitt han resept på stanozolol. Nok en gang viste 
russerne at de er best på doping, og EMIL stakk av med seieren!!

STYRET TESTER:
KLOVNESPRINTEN
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Canada på tvers (EMIL til Kollen)
Det skjedde i de dager at det gikk ut en anbefaling 
fra Lars (Monsen) om at EMIL skulle krysse verdens 
største ødemark. Facebook-arrangementet fikk god 
respons, og mange var klare for dette eventyret. Når 
den store dagen endelig kom, viste det seg at det kun 
var de sterkeste av de sterke, crémen av EMILs menn, 
nemlig Mannekom som hadde vært idioter nok til å 
bli med. Ledet an av skuddsikre Eivind H (2) startet 
delegasjonen turen fra Trondhjem Sentralbanestasjon 
onsdag kl. 23:21.

«Jeg kan snakke om Game of Thrones i flere timer» 
utbrøt Mikkel (2) tidlig på togturen. Til de reisende 
småbarnsfamiliers store frustrasjon gjorde han nettopp 
dette. Det var en allerede sliten gjeng som ankom 
Oslo Sentralbanestasjon kl. 06:31. Bikkjene (Øystein 
(1), Tobias (1), Jonas (1) og Mathias (1) var som vanlig 
trekkvillige, og gira på å komme seg opp i Kollen.
Grunnet mandige aktiviteter som tacodate med mor, 
lufting av den engelske setteren og powernapping i 
flere timer, var det imidlertid bare 2/8 menn som fant 
veien til villmarken i første omgang. Heldigvis var vi 
ikke alene i skogen. Marin-gjengen hadde vært ute en 
Kollen-natt før, og under deres kyndige veiledning ble 
den råeste campen i femmilas historie etablert.

Vi lærte at det er den sterkestes rett som gjelder i 
naturen. Krigsskolen som hadde etablert sin leir noen 
dager i forveien, var ironisk nok ikke tilstede for å 
for å forsvare den. Territoriet deres ble derfor kraftig 
innskrenket av ivrige NTH-studenter bevæpnet med 
spader og ølbokser. Alt er som kjent lov i krig og 
kjærlighet. Og i Kollen.

Da leiren var ferdig etablert, og mørket hadde lagt seg, 
begynte så smått de bortkomne menn (sist observert 
på toget) å dukke opp. Maringjengen var naturlig nok 
veldig slitne etter å ha spadd hele dagen. Mannekom 
var naturlig nok veldig uthvilte etter å ha slappet av 
hele

dagen. Ivrige etter å vise de nå sovende studentene fra 
Tyholt at EMILere vet hva villmarksliv handler om,
jazzet blant annet Henrik (2), Marius (2), Notø (2) og 
Lappen (2) bra på rundt bålet i de sene nattetimer. 
Dessverre var ikke værgudene like gode som pimp-
guden, og Canada viste seg fra sin røffeste side med 
striregn og sterk vind.

Morgenen etter våknet de fleste opp (mer eller) mindre 
uthvilte enn dagen før. Det viste seg at avgjørelsen om 
å drikke øl framfor å bardunere lavvo kanskje ikke var 
så lur, og samtlige hadde i løpet av natten kjent våte
snøfiller mot ansiktet. Verst hadde det gått utover 
Lappen. Ingen hadde husket å fortelle han at det lønner 
seg å ta av våte klær FØR man legger seg i soveposen. 
Gjennomvåt og iskald valgte han derfor å kaste inn 
håndkledet og haike hjem til Asker kl. 3 på natten. 
Tapet av et ekspedisjonsmedlem minnet oss alle på 
hvor brutal villmarken i Canada kan være.

Fredagen ble brukt til å utbedre leiren, som begynte 
å ligne mer og mer på en festning. Marin-studentene 
fortalte skrekkhistorier fra året i forveien da opptil 
flere ukjente personer hadde satt sin fot i leiren deres. 
Ingen vonde ord om andre mennesker, men i villmarka 
vil man jo gjerne være alene.

Solen tittet etter hvert fram, og vi fant ut at det å spa 
faktisk ikke er så ille, så lenge det er andre som gjør 
det og ikke oss. Øl ble konsumert, musikk ble spilt og 
heiarop satt løst da diverse skistjerner passerte på 
trening. NTH-leiren ble raskt en favoritt blant både 
funksjonærer, frivillige og utøvere grunnet sin gode 
stemning og positive energi. Utover dagen meldte 
blant annet Tuva (3), Ingvild (1), Jørgen (2), Hedda S (1), 
Jesper (3) og Jakob (3) sin ankomst, og EMIL-gjengen 
var med det meget solid.

Den canadiske villmark ble fredag kveld transformert 
til et digert festivalområde, og man må virkelig 
berømme kreativiteten til de mange Kollen-
entusiaster. Flåklypa ble vist på kinolerret, noen 
titalls soundbokser durte og gikk, bål ble brent over 
en lav sko og det ble også arrangert en kahoot (!?) 
midt i skogen. Det viste seg etter hvert at noen hadde 
etablert en rimelig solid rigg med scene, lysshow og DJ 
som etter hvert ble festens midtpunkt. Virkelig synd 
at russetreffet på Tryvann først er om noen måneder, 
for denne leiren kunne stilt sterkt i kåringene «Årets 
Rigg», «Årets Lyd» og «Ringenes Herre». 

Moment. Et ord mange forbinder med fysikk, og tunge 
forelesninger. I Kollen er moment essensielt. Det 
gjelder å bevare momentet fra fredagen inn i lørdagen. 
Moment er det eneste 
som kan få en til å stå opp klokken syv om morgenen 
etter et fåtall timer søvn, og gå løs på ekspedisjonens 
egentlige oppgave: Femmila.

I løpet av lørdag morgen fylte leiren seg opp med 
både nåværende, og tidligere, EMIL/Marin-studenter. 
Enorme folkemasser strømmet også på, og omringet 
festningen vår fullstendig. Stemningen var høyere 
enn Bindeleddets budsjett, og soundboksene spilte 
campens nye favorittsang «Drikke, drikke penetrere» 
på repeat. Utrop som «Han må på behaaaandling!» 
og heiasanger som «Jeans i Kollen! Han går i jeans i 
Kollen. Jeeeaans i Kolleen, åååhh jeeeans i Kollen» 
ble gladelig erfaringsoverført fra Marin-studenter til 
EMILere. For noen kan det kanskje virke litt hardt å 
henge ut enkeltpersoner i jeans, men på den annen 
side kan man for faen ikke gå med jeans i villmarka. 
Et lite væromslag er alt som skal til før det kan oppstå 
alvorlige frostskader, med amputasjoner som ytterste 
konsekvens.

Etter hvert passerte feltet på femmila, og stemningen 
som allerede var i taket, steg enda noen hakk. Mange 
sier at langrennsløperne er våre fremste atleter. 
Meget mulig det, men det er heller ingen tvil om at 
idretten som ble bedrevet i camp NTH også holdt 
høyt internasjonalt nivå denne lørdagen. At det ble 
firedobbel russisk seier i skirennet til slutt, var ikke så 
farlig. Davai, davai osv. 

Takk til alle som var med for en fantastisk tur! En ny 
tradisjon er etablert. 

\\Monsen

Bilder neste side ->

TEKST LARS HABOSTAD
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Gutta kødder med øl.

Sunn norsk ungdom.

Gutta er maskingevær, og øl det er patroner.

En av bikkjene pådro seg et kutt under 
øyet, og fikk i tillegg i seg en veske den 
ikke tålte. Heldigvis stilte Vilde(1) opp. EMIL-banneret ble konstruert sent 

fredag kveld. Sjefsingeniør Notø beskuer 
det endelige resultatet.

DESIGN KATRINE REISÆNEN
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Energibransjen står ovenfor et paradigmeskifte drevet frem av ny teknologi og krav til bærekraftige løsninger. For å 
løse klimautfordringene må vi jobbe smartere, fordele ressursene bedre, og utnytte verdien av enorme datamengder. 
Rejlers er eksperter på Energi og vi representerer unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende 
ingeniørkompetanse. Løs fremtidens utfordringer sammen med oss!

www.rejlers.no

DESIGNING  
YOUR FUTURE. 
TODAY.

Om lag 40 prosent av elektrisk og termisk 
energiforbruket i Norge kommer fra bygningene 
våre. Parallelt – og kanskje nettopp derfor – krever 
EUs bygningsenergidirektiv at alle nybygg skal 
være nesten-nullenergibygg fra 2020. Det er bare 
ett år til. Og klokka tikker.

Erik Rognaldsen (29) er sivilingeniør i COWI, 
og fagekspert innenfor fornybar energi og 
energilagring.

– Vi er ganske langt unna dette nivået ennå. Hvis 
vi ser på TEK17 sitt energikapittel så har det ikke 
skjedd store endringene siden TEK10. TEK10 la opp 
til et energiforbruk på 115-300 kilowattimer per m² 
per år. For å nå nesten nullenergibygg må vi ned 70 
prosent fra dette. Da begynner vi å få det travelt, 
sier elektroingeniør Erik Rognaldsen.

I grensesnittet bilindustri og energi, ligger ett av 
de mest spennende trendene innen energilagring.

– Alle biler er parkert ca. 95 % av tiden. Gjennom 
V2G-teknologi (Vehicle to grid) kan elbilene lagre 
energi, og smartnettet kan "låne" energi fra bilen 
din når den ikke er i bruk, for så å fordele det via 
smartnett. Det er et enormt uforløst potensial i 
dette. 

Alle statlige bygg skal være nesten-nullenergibygg 
fra 2018. For å nå de grønne målene, må internett 
spille en vesentlig større rolle enn det gjør i dag. 

Første steg mot et fullfungerende smartnett i 
Norge er allerede tatt, med AMS-målerne som 
er installert i norske hjem. Målet er å jevne 
døgnkurven og klargjøre Norge for et fremtidig 
smartgrid-system. Dette vil gi oss lavere priser, 

større forutsigbarhet for kraftverkene og en mer 
bærekraftig strømforsyning. 

Det er i 2019 spennende å være ekspert innenfor 
energiløsninger. Barne- og ungdomssjukehuset i 
Bergen planlegges nå med ca. 1100 m² vinduer 
med transparente solceller.

Rognaldsen forteller at det i dag forskes mye på 
tredjegenerasjons solceller; quantum dot-solceller, 
organiske solceller, perovskite-solceller og dye-
sensitized solceller.

– Disse solcelleteknologiene vil kunne ha en 
høyere effektivitet enn dagens kommersielle 
solcelleteknologier og lavere produksjonskostnader. 
En av de mest spennende teknologiene er 
translucent solar concentrators. Disse slipper 
gjennom det synlige spekteret av sollyset, mens 
det langbølgede og kortbølgede sollyset fanges 
opp av membraner i glasset. Dette gjør solcellene 
nesten helt transparente, samtidig som de har 10 
% effektivitet.

Men hvordan skal vi nå energi- og klimamålene? 
Rognaldsen har stor tro på effekten som innovative 
eiendomsutviklere kan ha på utviklingen.

– Det er når vi integrerer systemer og 
sensorteknologi til bygg og større områder vi vil 
se de største resultatene. De statlige aktørene 
er programforpliktet til å gå foran, og de private 
eiendomsutviklerne følger raskt på. Kombinert 
med de største teknologiske nyvinningene innen 
fornybar energiproduksjon og koblingen til nettet, 
vil vi være på god vei. Jeg er ganske sikker på at 
dette plutselig kommer til å smelle, sier Rognaldsen.

ENERGILØSNINGENE SOM KAN REDDE 
BYGGSEKTORENS KLIMAMÅL
Elbiler og internett kan spille nøkkelroller for 
hvordan vi skal nå EU-direktivets mål om kun å 
bygge nesten-nullenergibygg fra 2020.
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TEKST GEORG VOLDEN & SANDER HOLUM

Bli kjent med:
Trond Andresen

Trond Andresen. Du ble utdannet ved NTH som reguleringstekniker i 
1973, begynte å jobbe her i 1982, har sittet i NTNU-styret og tok i høst 
doktorgraden i en alder av 71 år. Du var med på å starte partiet Rødt, 
har uttalt deg i mange politiske saker, ble overvåket av PST for å være 
kommunist, meldte deg etter hvert ut av partiet og er i dag partiløs. Du 
har levd et innholdsrikt liv. Hva er det som driver deg?

Faktaboks
Født: 30. april 1947

Sivilstatus: Gift

Stilling: Førsteamanuensis

Linje: Kyb

Jeg er jo nysgjerrig da, så jeg liker å engasjere meg, følge med og danne 
meg en oppfatning av ting. Videre synes jeg det er greit å gi uttrykk 
for det og delta i den offentlige debatt. Det er jo meg, som samtidig 
er opptatt av at man skal ha ytringsfrihet. Jeg var jo med å starte 
piratsender i 1977 under valget, det hadde vi også i 1979 i Trondheim, 
fordi daværende RV (Rød Valgallianse) ikke slapp til særlig i NRK. 
Piratsenderen vi drev i Trondheim er omtrent den eneste piratsenderen 
i Norges historie som aldri har blitt tatt. Det er vi veldig fornøyd med.

Hvordan drev dere dette?

Vi hadde en kar som både bygde en mobil FM-sender og fløy i skauen 
med den. Programmet var tatt opp på kassett, som var kobla til FM-
senderen, for det var ikke noe digital lyd den gangen. Da vi kom opp i 
den delen av Bymarka som har utsikt mot Trondheim, så nådde vi hele 
byen med 10W eller noe sånt. Det var jo en greie da, så derfor er jeg 
også stor tilhenger av ytringsfrihet på nett og sosiale medier, som ofte 
er til hodebry for bekymrede synsere i de etablerte mediene, som rister 
på hodet over de primitive vesen i kommentarfeltet. Det oppfatter jeg 
som en vikarierende argumentasjon, der pressen er redd for å miste 
nyhets- og meningsmonopolet sitt. Nå får folk anledning til å ytre seg 
på en helt annen måte og nå mange andre mennesker, i motsetning til at 
sure portvoktere i mediene tidligere skulle sitte å sile ut de «ansvarlige» 
leserinnleggene.

Min hjertesak har hele tiden vært at man skal ha offentlig debatt og 
alle skal slippe til. Det var jo også grunnen til at jeg forlot RV i 2009 , 
fordi jeg oppfatta partiet som stivna, dogmatisk og redd for å diskutere 
kontroversielle ting. Da var jeg lei. Det var ikke noe indre intellektuelt 

liv i partiet og rom for debatt. Mye av politikken kan jeg likevel si meg 
enig i.

Du har uttalt deg mye om medier. Hva synes du om at vi som 
ingeniørstudenter skriver om stort og smått?

Det er jo bra! Ingeniørstudenter sånn som jeg kjenner dem, er ganske 
smarte og flinke. Men jeg synes ingeniører og teknologer bør delta 
mer i samfunnsdebatten, og ikke være så redde for at kontroversielle 
meninger skal gå utover karrieren. Hvorfor overlate samfunnsdebatten 
til noen som ikke kan noe om teknologi som samfunnet vi lever i blir 
stadig mer avhengig av?

Men hvis jeg skal komme med noe negativt, kan det være at de er litt 
smalspora mange av dem. Litt nerdete for å si det sånn. Derfor er det 
bra at det finnes et mangfold av forskjellige aktiviteter studentene kan 
drive med ved siden av studiene.

Selv jobbet jeg litt i NRK på 80-tallet, og startet landets første 
venstreradikale politiske nettdebattforum i 1996. Når Høyre gikk 
til  valg på  å oppheve NRK-monopolet i 1981 satte vi igang radikal 
nærradio i Trondheim. Dette endte med at departementet måtte gjøre  

damage control, og erklærte da Trondheim som «forsøksområde for 
politisk nærradio», ettersom vi hadde utnytta det de hadde sagt til å 
fremme politikk som var annerledes enn deres. Der var jeg redaktør i 
14 år, og det var der i Radio RV at jeg møtte kona mi. Når det ble tillatt 
med reklame i nærradio slutta jeg, for slik som det er i dag er det bare 
skravvel. 

Det høres ut som du var veldig politisk aktiv helt siden studietiden?

Jaja, jeg brukte jo ett år ekstra på NTH på grunn av den første store 
striden om EU-medlemskap i 1972. Da gjorde jeg ingenting annet enn 
å jobbe mot EF, som det het den gangen – 24/7.

lettere og ikke stresse så mye over hva som kom etterpå, men det var 
noen få radikale aktivister som ikke fikk jobb fordi de var registrert av 
POT (les: PST).

 Hva synes du om at humaniora-fakultetet skal inn på Elbygget?

Bare tull! Det er ikke plass. Nå er akkurat dette heldigvis avverget. 
Hadde det vært antydning til demokrati ved NTNU, ville vi verken hatt 
flytting av Dragvoll til Gløshaugen, eller fusjonen med Ålesund, Gjøvik 
etc. Flertallet av de ansatte var mot begge deler, men det tok de ikke 
hensyn til. Det var broiler-studentene i styret som gjorde at det med 
én stemmes overvekt ble flertall for fusjon, mot samtlige ansatte-
representanter der. Derfor gir jeg ikke fem flate øre for slike klatremus 
som bare skal samle poeng til CV’en sin og rekker opp hånda for å prøve 
å fremme karrieren sin. Hadde en av dem stemt nei hadde det ikke blitt 
fusjon. Der ser man virkelig konsekvensene av «studentdemokratiet». 
Forøvrig, jeg tok med meg min egenproduserte T-skjorte i dag. NTH-
logoen er jo så mye finere enn NTNU-firkanten.

Hvordan bruker du reguleringsteknikk i hverdagen?

I tillegg til å undervise Reguleringsteknikk for dere underviser jeg 
et fag som heter Dynamikk i sosiale systemer, hvor vi anvender 
reguleringsteknisk tenkemåte på samfunnet. Der finner man mange 
paralleller til tilbakekobling med motetrender, meninger, memes, 
konflikter, vekselvirkninger mellom grupper og mennesker. Ofte har 
viktige beslutninger motsatt virkning av det man ønsker, man må ha 
forståelse for tilbakekobling og dynamikk når man skal ta beslutninger.

Tema i doktorgraden min var jo også reguleringsteknikk anvendt på 
samfunnsøkonomi. Et aktuelt avsnitt i den er forslag om å etablere en 
nasjonal parallell elektronisk valuta i euroland for å fikse økonomien 
deres, som er ødelagt av euro-systemet. De vil da kunne beholde 
euroen for å handle med andre land. Men samfunnsøkonomene hører 
jo ikke på dette (red. anm. disputas på youtube).

Du debatterte på Samfundet og ble overvåket av PST?

Ja, jeg var ganske aktiv der og satt i styret i Samfundet – det første 
rødfront-styret, våren i 1971. Det var starten på den perioden hvor 
vi hadde den store krigen mellom de røde og de blå både i Trondheim, 
Oslo og Bergen. Det var en artig tid. Det var fysisk fredelig, men vi 
mislikte hverandre sterkt politisk. Jeg vil kalle det politisk aktivisme 
hvor du sto for noe og gjorde masse ut på gata for det du stod for. 
Dagens ungdomspolitikk består jo av sånne broilere (red.anm: kyllinger 
som vokser fort, og slaktes så fort som mulig) som ligner på hverandre 
og må klemme, være venner før og etter debatten og går på de samme 
Civita-frokostene. Det skjønner jeg ingenting av. 

Hva har endret seg på Gløshaugen siden du startet her?

Det er mye. Vi har blitt fusjonert og samlokalisert.

Og en kuriøs greie som jeg har observert: før hang man opp èn plakat 
på Stripa i stedet for ti identiske ved siden av hverandre. Ok, det er 
et uvikig eksempel, men på noe som  er svært viktig: Allmenningens 
tragedie. Det hadde vært veldig praktisk for deg å kjøre bil i Oslo hvis 
ingen andre har gjort det, men når alle gjør det blir det kø.

Videre: Den gangen var politikken mye mer intens på Stripa. Man ba 
ikke om tillatelse, man stilte seg opp med plakater og megafon, agiterte 
og diskuterte. TKSF (les: Unge Høyre ved NTH) var jo med på dette og 
vi krangla med hverandre. TKSF gjør ikke mye utav seg i dag. Finnes de 
fortsatt?

I dag er det for mye CV-hysteri og derfor misliker jeg ungdomspolitikere 
med generiske meninger, som vil ha studiepoeng for å være med på 
UKA og få en blomst på CV’en sin. Men OK, det er hardere i dag en 
den gangen, alle som gikk ut fra NTH den gangen var garantert jobb 
uansett, slik var det mye mer trygt enn i dag med nulltimekontrakter og 
billig arbeidskraft fra utlandet. Vi hadde luksusen av å ta studiene litt 
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KOMPOSTEN

Stemmer det at du skal slutte å undervise i Regtek?

Jeg må jo slutte når jeg pensjonerer meg, og jeg er på overtid nå siden 
pensjonsalder i staten er 67 til 70. Men man kan ha en avtale som går 
ett-to år av gangen etter dette. Nå varer avtalen min ut dette året, men 
teoretisk  kan jeg holde på til jeg blir 75, det er da opp til instituttet og 
meg sjøl. Vi får se hva jeg får lyst til, men jeg har to unge sønner som 
går på skole i byen, og hvis jeg skal bli i Trondheim kan jeg like gjerne 
gjøre noe som er gøy! Så langt som pensjonisttilværelsen har jeg ikke 
engang tenkt. Jeg skal prøve å bli litt sprekere, så kan jeg kanskje holde 
det gående  litt lengre.

Du var tidlig ute med en publikasjon om elbil. Kunne du forestille deg 
at dette kom til å ta av slik det har gjort i dag?

Denne historien går langt tilbake i tid. I 1989 ledet jeg  byggingen av 
en hybridbil på SINTEF for å vise at dette var mulig. Vi tok en minivan, 
satte inn en elmotor og en motor på naturgass. Folk på elkraft lagde 
kraftelektronikk som skulle styre elmotoren. Prosjektet var såpass 
pionéraktig den gangen at dette var noe som SINTEF kunne vise seg 
fram med.

Jeg engasjerte meg ganske sterkt i elbil og kjente folkene i 
plastjollebedriften PIVCO som lagde det som seinere ble Think. Jeg 
synes de var geniale fordi bilen var i gjennomfarget termoplast som 
ikke kunne få lakkriper og kunne resirkuleres. Den gangen var ikke 
global oppvarming argumentet for elbil, man ville ha  bedre luft og 
mindre støy i byene. Jeg synes fortsatt dette er det viktigste argument 
for elbil. Og at elmotoren er så overlegen forbrenningsmotoren, det 
eneste som hindrer elbilen fra å ta over er batteriproblemet, men der er 
det jo en fin teknologisk utvikling. Elmotoren kan ha fullt dreiemoment 
fra null turtall, den er rotasjonssymmetrisk, så man slipper vibrasjoner 
og det er heller ikke nødvendig med gir. Det er bare en bevegelig del så 
den trenger mindre vedlikehold. Den er kompakt og man kan gjenvinne 
bremseenergien til å lade batteriet i stedet for å slite på bremseskivene.

Har du noen andre teknologispådommer?

Jeg er som du skjønner veldig interessert i transportteknologi. 
Hydrogenbil kommer ikke til å ta av. Jeg var invitert som kjetter på et 
hydrogenforedrag på «Hynor-konferansen» i 2009 og lovte å kjøpe øl til 
hele salen 10 år seinere hvis jeg tok  feil da  jeg spådde at hydrogenbilen 
ikke ville vinne fram. Jeg slipper å spandere øl på den forsamlingen. 
Elbil er overlegen og mye billigere sett fra samfunnets side enn å måtte 
bygge et hydrogennettverk. Det er dyrt og krever mye sikkerhet. Som 
det minste molekylet som finnes, kan hydrogen lekke ut av tanker og 
rør, kan gå inn i metall og gjøre det sprøtt og må komprimeres så inn i 
helvete for å få høy energitetthet. Produksjonskjeden for hydrogen er 
jo ikke en gang ren. Sveitseren Ulf Bossel har skrevet en artikkel som 
tar livet av hydrogenøkonomien, den kan dere google.

Ellers: Hyperloop blir ikke noe av. De prøver å gjøre det samme som 

fly allerede kan i dag transport mellom endepunkter – de større byene, 
men det blir  bare mye dyrere. Jeg vil heller ha Skytran, som er en sverm 
av små individuelle bobler som svever under en skinne med magnetisk 
levitasjon. Disse er lette, så man trenger ikke så grovdimensjonert  
infrastruktur, slik at man kan lage  tette nettverk som tar deg til bygder 
og bydeler i stedet for bare fra by til by – og i 220 km/t utafor tettbygde 
strøk. Disse drives av en «elektromagnetisk propell» som skyver bobla 
fremover, og en «elektromagnetisk vinge» som løfter den over skinna 
den henger i. Det høres kanskje ut som science fiction, men dette testes 
i USA nå. Sjekk skytran.com.  Skal man få til noe som er helt nytt - et 
nytt paradigme, må man ha en superrik og visjonær teknolog som Elon 
Musk, en arabisk sjeik eller en regjering som kan ta revolusjonerende 
beslutninger. «Diktatur kan ha fordeler» som jeg – NB: spøkefullt - har 
uttalt på forelesning.

Hva er ditt tips til EMIL-studenten?

De som er interessert i vannkraft bør sloss mot vindturbiner i norsk 
natur, og for å bruke milliardene på oppgradere og modernisere 
eksisterende vannkraftverk hvor det er titalls TWh å hente i stedet for 
å ødelegge naturen med svære inngrep. Vindkraftutbyggingen i Fosen 
er jo finansiert av et tysk selskap som ikke får (av tysk lovgivning) lov 
til å bygge de samme vindturbinene i tysk natur. Ikke la dere dupere av 
babbelet om «grønt skifte» som brukes til å rettferdiggjøre ødeleggelse 
av norsk natur. Det grønne skiftet for meg er heller bygging av Skytran 
og sånt, sånn at man kan bo i Fredrikstad, Kongsvinger og komme seg til 
Oslo på en halvtime i stedet for å bo seg ihjel i byen.

Skal vi se, dere får ha meg unnskyldt for nå skal jeg Skype med en person i 
Argentina her. Det var hyggelig å snakke med dere! sier Trond og vi går ut av 
kontoret med inntrykk av en skarp mann av mange meninger.

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABKER & KATRINE REISÆNEN

MediaKom
Som ny student i Trondheim er det utrolig mange ting 
man kan engasjere seg i og bli med på. Ja, problemet er vel 
egentlig bare å velge. I fadderuka blir man overrumplet med 
informasjon fra alle hold, og det sier seg selv at en ikke kan 
bli med på alt. 

Fra en som har hatt et tosifret antall verv i studietiden, skal 
du nå motta fire gode grunner til å bli med i MediaKom:

1. Det er gøy! Vi er aktiv gjeng som møtes når det passer 
oss, spiser pizza, drikker kaffe og sladrer om hva som skjer 
i linjeforeningen. Vi drar ut og tester alt fra kaffe og drinker 
til trampolineparker, mini-golf og escape room. Av og til 
skribler vi også ned noen kjappe tekster og knipser bilder ;)

2. Du blir kjent med nye folk på tvers av klassetrinn. 
Ikke bare innad i komiteén, men også med andre komiteer, 
professorer og EMILere vi føler for å snakke med. Under 
prisutdelingen Gullblekka, får man også møte redaksjoner 
fra andre linjeforeningsblader.

3. Å være med i MediaKom gir deg nye erfaringer og 
førsteklasses CV-mat. Hvis du sier til noen at du har 
skrevet i en studentavis, skjønner de med en gang hva 
du snakker om. “Wow, h*n der er jo en ekte student”, 
tenker en potensiell arbeidsgiver da. Flere deltidsjobber 
medlemmene i komiteén har hatt (og har), kan direkte 
kobles til sitt verv i MediaKom.

4. Null forkunnskaper trengs. Universitetet er et sted for 
læring (har jeg hørt). Her er det rom for å lære Photoshop, 
skrive om Ronny Wiltersens sjakkproblem, lære å ta bilder, 
prøve å designe avis og logoer, eller bare finne på masse 
gøy.

Det er ikke noe å vente med. Vi gleder oss til å møte deg!

Kontakt: balderbm@stud.ntnu.no

TEKST GEORG VOLDEN
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Audun Tysnes

Men hva 

driver du med, 

egentlig?
Serviettregnestykket: Hvor mye tjener 
egentlig restaurantbransjen på bedpresser?

Bedpresser er NTNU-studentens (red.amn. gløs) kanskje største gode. Men det er en annen part som også tjener på disse lekre 
middagene med et par kalde til – restaurantene. Hvor mye tjener de egentlig? Vi har tatt et ekstremt omtrentlig anslag som vi 
presenterer her. 

Vi starter med antall bedpresser. Teknologiporten hadde dette semesteret 40 bedpresser. Abakus hadde 20 bedpresser. Det 
er rimelig å anta at bindeleddet hadde rundt 25 bedpresser. Så er det rimelig å anta at andre ymse linjeforeninger har rundt 
30 bedpresser. Da ender vi opp med en total på 115 bedpresser i løpet av vårsemesteret, eller rundt 6 bedpresser i uken før 
eksamensperioden setter inn. 

Størrelsen på en bedpress varierer men, rundt 50 plasser er ikke å ta i, samtidig som det finnes mindre bedpresser. Det gir en total 
på 5775 måltider inntatt på Tulla, Bror, Cowsea eller Kjelkantinen for den uheldige. 

250kr er et relativt konservativt anslag på pris på selve måltidet, basert på at Hangarens street food buffett koster 249kr. Noen 
er dyrere og andre billigere, dette går opp i opp. En enhet drikke koster rundt 85kr sånn omtrentlig. Tre bonger i tallet veier opp 
for de bedpressene med åpen bar, mens et stort antall bedpresser har to. 

Da får vi en totalkostand på 505kr per pers og får da at bedpresser gir restaurantnæringen i Trondheim en økt omsetning på 2 
916 375kr. Det er med forbehold om at vi muligens har vært konservative i anslagene her. Kostnad per pers kan fort komme opp 
i 800kr, og da snuser vi plutselig på nesten 5 millioner kroner. Også må vi ha i mente at dette er hvert semester, og har holdt på i 
mange år og kommer til å holde på i mange år til. Studentene liker det, restaurantbransjen liker det, og tydeligvis også bedriftene. 
Ja takk, mer av det! 

TEKST BALDER BRYN MORSUND

DESIGN OMER BABIKER OG KATRINE REISÆNEN

Jeg eksmatrikulerte fra EMIL i 2017 og tok med flyttelasset til Lade for å starte eventyret som Data 
Scientist i Powel. Nå bruker jeg stort sett dagene på å lage så gode maskinlæringsmodeller som mulig 
og så god python-kode som mulig. Det er med andre ord et stykke unna hva utdanningen tilsier at jeg 
skulle kunne noe om, men jeg opplever at det er rom for å lære veldig mye nytt hvis man tør. Nå er jeg 
involvert i alt fra å forstå data og trene gode maskinlæringsmodeller via det å sette opp infrastrukturen av 
datamaskiner vi har i skyen og å skrive koden vi bruker, til å kommunisere med kunder, både ved å definere 
problemet vi skal løse med enkeltkunder og ved å presentere arbeidet på konferanser.

Hvordan var overgangen til jobblivet:

Overgangen til jobblivet røsker opp i noen fundamentale 
forutsetninger i livet. Bl.a. avstand til venner og familie, 
bosituasjon, økonomi, fritidsaktiviteter, arbeidstid og ikke 
minst gjennomsnittlig mengde laks per hyllemeter kjøleskap. 
Utenom det åpenbare, åpnet jobblivet også en mulighet 
som - med unntak av verv og fritid - er nesten fraværende 
i studielivet. Det er muligheten til å ta lederskap (må ikke 
forveksles med å ta lederjobb), og være en pådriver for å 
forbedre måten man jobber på etc. Jeg opplevde at det tok 
litt tid å oppdage at man kan spille en slik positiv rolle som 
relativt fersk student, bl.a. fordi oppgavene ikke trengte å være 
innenfor mitt ansvarsområde. Interessant nok er dette en 
måte å få anerkjennelse på som er uavhengig av karaktersnitt. 
Dessuten er overgangen en anledning til å markere, anbefaler 
alle å bruke første lønning på noe man husker 5 år senere.

Hvor mye av det du har lært har du faktisk fått bruk for
Alt tar man med seg på en eller annen måte, men det jeg har 
fått mest bruk for er Statistikk, C++ faget, Kraftmarkeder og 
sommerjobb. Kraftmarkeder og jobb bruker jeg til å forstå 
hvorfor det jeg driver med er verdifullt, og de to andre er 
nyttige til å lage gode henholdsvis maskinlæringsmodeller og 
dataprogrammer.

Beste studietips:

Hvis du har et prosjekt hvor du vurderer å bruke excel eller 
matlab, så er det mest sannsynlig python du burde brukt. Når 
du skjønner hvorfor, er du et godt stykke på vei til å forstå 
noen viktige ting om IT som næringslivet fort vekk har bruk 
for. Men aller viktigst, bli med på noe på fritiden som både er 
gøy og sosialt. Høystemt er åpenbart et godt alternativ.

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆREN
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Mediakom tester  
Rush trampolinepark

DESIGN OMER BABIKER OG KATRINE REISÆNEN

Adresse: Østre Rosten 20, Tiller

Reise: 14 minutter fra Samfundet med buss 46 retning Tiller

Georg
Å få teste mange gøyale ting med redaksjonen er en av MediaKoms 
mange perks. Jeg ble veldig glad da vi på møte vi bestemte oss for å 
teste Rush, for jeg liker nemlig å hoppe og sprette rundt i håp om å 
trigge et adrenalinrush (Red.anm. den første av en rekke dårlige puns). 
For meg er det ikke nok å bare studere tyngdekraft, treghet, Newtons 
lover og vektløshet i tryggheten av Gløshaugens laboratorier - Det 
skal testes! 

Eksperimentet begynte med å signere en disclaimer. Hva?! Voksne 
som leker har vel aldri skadet seg? Et pennestrøk senere hoppet vi 
rett i det - ja rett i det. Det var kanonball i halfpipen som ventet oss på 
innsiden. Å treffe et mål i bevegelse er en ting, dette er noe jeg lærte til 
jegerprøven. Derimot når både mål og skytter beveger seg relativt OG 
absolutt i forhold til hverandre i tre dimensjoner, vet jeg ikke engang 
med anvendt fluidmekanikk hvor jeg skal fiksere koordinatsystemet 
til kontrollvolumet mitt. Jeg skjønner slett ikke hvorfor de andre 
barna ikke ville komme å leke med oss “store”. Vi hadde full kontroll, 
til tross for mange baller i luften.

Etter å bevitne noen av redaktørens mad turnskills, klatret vi opp på 
bommen hvor oppgaven var å slå motstanderen ned uten selv å falle. 
Her var det jeg som triumferte og danket ut hele redaksjonen, men 
lot meg til slutt vippe av pinnen i andre runde mot Katrine, som den 
gentlemannen jeg er. 

Tiden gikk fort og vi forsto ikke helt hvorfor man ble så andpusten. 
Knall og fall med og uten hensikt var uunngåelig. “En gammel student 
på skrantne toogtyve må ikke bli overivrig og strekke ryggen”, sa en 
anonym medstudent til meg. “Det går bra, jeg kan judo”, hadde jeg 
uttalt meg og bykset videre. Valar morghulis. Andre dødelige som ikke 
er garvet i slike mystiske kunster hadde nok ikke kommet levende fra 
det.

Når tiden var omme, feiret vi prestasjonene våre i henhold til 
Herzbergs tofaktorteori og belønnet oss selv ved å skåle med Royal 
trippel pinneis med hvit sjokolade i det ytterste trekket. Alt i alt, en 
opplevelse verdt turen til Tiller! Anbefaler dog å ta eventuell shopping 
i forkant av affæren, da man blir svett og god av all hoppinga.

Sander
Noen av oss ser nostalgisk tilbake på de lange idylliske sommerdagene 
på trampolina. Jeg er en av disse. Så gamle barndomsminner 
strømmet gjennom hodet mitt på vei til Tiller. På vei inn viste det seg 
at en ingeniørstudent ikke er noen match for et griskt og komplisert 
klesskap. Etter at en betydelig andel av stipendet (10 kr) hadde blitt 
spist opp av klesskapet og mine rettigheter signert bort, var det på 
tide å sprette litt rundt. 

De første hoppene var vaklende og ustø, og jeg er relativt sikker på at 
det var Bambi, og ikke Sonja Henie som var ute på den såkalte isen. 
Det ble både morsommere og lettere etterhvert, men gud så slitsomt. 
Man kan med god samvittighet droppe kondisjonstrening og heller 
dra på Rush. Det var muligheter for kanonball, basketball, stuping, 
tvekamp på bom og ellers bare hoppe rundt. Dette fører til at det er 
nok å gjøre. Når var alt var prøvd og tiden var ute var det en sliten, 
men fornøyd gjeng som forlot Rush en opplevelse rikere. 

Balder
For en som er vant til at en trampoline er på cirka 4 kvadratmeter, 
var dette reneste Mekka. Titalls trampoliner i alle størrelser, fasonger, 
sprettenheter og retninger for full luftbåren utfoldelse. 

For en som er middels høy(minus et par centimeter) har det ikke vært 
så mye slam-dunking. Det fikk jeg endelig muligheten til på rush! Der 
har de trampoline og basketballkurv, så selv Tyrion kunne dunket i 
kjent Michael Jordan-stil. 

Kids kan ikke hoppe og er irrasjonelle. Det er nok Rush sin største 
ulempe. De burde hatt 18 års aldersgrense og tatt igjen den tapte 
inntekten på alkoholsalg. Der har du konsept til utested. 

Alt i alt er Rush trampolinepark en opplevelse det er verdt å få med 
seg minst en gang mens man studerer i Trondheim. 

TEKST MEDIAKOM

FOTO MEDIAKOM

Katrine
Det første jeg tenkte når vi gikk inn på Rush var at vi trakk 
snittalderen betydelig opp. Når sjokket av å føle seg gammel hadde 
lagt seg og sklisokkene var på var vi klare for en time med hopp og 
gøy. Mulighetene på Rush var uendelige (ihvertfall sammenlignet 
med trampolina hjemme i hagen): det var mange trampoliner, 
skumgrop du kunne ta salto og lande mykt i, basketballkurv og 
diverse konkurranser. Hele MediaKom imponerte med sine heftige 
triks og spektakulære hopp. For å få hele barndomsopplevelsen 
kjøpte (nesten) alle seg en is etter hoppinga og vi tok bussen hjem 
glad og fornøyd.  
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Nedre Leirfossen kraftverk

Nedre leirfossen kraftverk er et vannkraftverk som ligger noen dusin steinkast opp i Nidelven og ble
bygget på begynnelsen av 1900-tallet. Før dette lå det en kromfrabrikk her, og etter det en

svovelsyrefabrikk. Heldigvis bestemte noen seg for at elektrisk vannkraft var en noe lurere måte å
utnytte fossen på, og ingeniøren Fredrik Selmer ble satt på jobben. Dette er karen som sto for

praktbygg som Tryvannstårnet , Norsk Hydros kaianlegg i Porsgrunn, og senere ble etterforsket for
økonomisk landssvik. Bra demning ble det allikevel, med et generatorhus bygd som en

hollywoodkuliss, fullt utstyrt med skytterskår og falsk naturstein. Men flott er det åkkesom, og man
kan ikke nekte for at det ser litt eventyraktig ut når man runder svingen inn til parken som ligger like
ved. Fra parken og nedover elva er det gode fiske og turmuligheter. Kraftverket er forresten enda i
bruk og genererer 193 GWh årlig, som tilsvarer rundt en halv Smøla, noe som slett ikke er dårlig for

en tidligere svovelsyrefabrikk.
DESIGN KATRINE REISÆNEN

(H)ELGELESING

TEKST BALDER BRYN MORSUND

Salamanderkrigen er utvilsomt noe av det vittigste jeg har 
lest de siste årene, samtidig som det er dyp satire, vel så 
aktuell nå som i 1936. Det er en fremtidsdystopi, hvor en 
antatt utdødd rase salamandere, ved hjelp av kaptein Van 
Toch, trer inn i samfunnet. Salamanderne lærer seg å mestre 
verktøy, og etterhvert språk. De er ikke superintelligente, 
de er helt middelmådige, men formerer seg ekstremt fort. 
Det gjør dem til en eksepsjonell arbeidsressurs. 

Boken kan tolkes som en beskrivelse av kommunismen 
og fascismens frammarsj. Men er om mulig mer treffende 
i dag med menneskets utvikling av roboter, og følgene av 
det. 

Boken er fortalt gjennom avisklipp, fotnoter, vitenskapelige 
artikler, pamfletter, som gir et levende inntrykk av hvordan 
samfunnet endres som følge av salamanderens inntog. 
Humor er et bærende element, noe som gjør boken lettlest 
og underholdende. Perfekt å ta med på stranda, eller for 
å slange seg i høyskoleparken som en velfortjent pause i 
eksamenslesingen. 

Boka er også relativt gammel, så billig å anskaffe der du 
finner dine bøker, både digitalt og analogt. 

Salamanderkrigen er en bok som både får deg til å bryte 
ut i latter, og sitte litt tankefull igjen og kontemplere over 
samfunnet rundt deg.  

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆNEN

Salamanderkrigen
Forfatter: Karel Capek

Oversetter: Dagny Gjerdrum
Sider: 269

Utgitt: 1936

TEKST HÅKON BROCH
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Heller båt enn hybel!
TEKST JEAN CANTAN

FOTO GEORG VOLDEN, DANIEL GLØSEN, JEAN CANTAN, EINAR AASLI, TONE BASTIANSEN

Halcyon, en 34 fot seilskute har vært bostedet mitt i 
et år, og jeg ble spurt av MediaKom om å skrive om 
hvordan har det gått.

Fra hybel til båt

Alt begynte egentlig på høsten 2017, da vi satt en dag med 
Christoffer (som jeg bodde med i fjor og bor også i båten 
sin nå) og tenkte på seilemulighetene i Trondheim. Begge 
kommer fra familie med båterfaring, og vi hadde lyst å lære 
oss og seile. Når vi sjekka markedsprisene for båt ble det 
ganske fort bestemt at om at vi skulle seile mens vi var 
studenter, måtte vi bo i båten for å ha råd til å drive med sånn. 
Det hørtes kult ut, og som en utfordring vi hadde lyst å prøve 
oss på. Da var vi på jakt etter det som skulle være våre nye 
hybler fra høsten 2018. 

Valg av båt

Når man skulle velge båt var det veldig kjekt å ha foreldre som 
har bodd i båt i 12 år og hadde masse seilerfaring. Etter noen 
visninger bestemte jeg meg å kjøpe den båten de sa at jeg 
skulle ikke kjøpe. Det var en gammel Albin Singoalla fra 1972 
som hadde ikke seila på noen år og trengte en del vedlikehold 
for å kunne innta sjøen igjen. Det viktigste for meg var at 
båten skulle være romslig og ikke føles som å bo i en hule, 
vedlikehold var jo bare en god måte å bli kjent med båten sin! 

Frihet, seilmiljøet, fordeler og ulemper

Å bo i båt kan virke vanskelig, men hverdagen er ikke så 
annerledes enn for de fleste i klassen - Bare at man får 
mye igjen for dette! Største utfordringen jeg har hatt, er på 
vinteren når vannet er stengt på brygga og vi må gå i land 
for å hente vann for å fylle tankene ca. annenhver uke. Men 
dette blir fort glemt når våren kommer og seilene endelig kan 
settes på igjen - Og for noen flotte turer det blir! Vi har vært 
så heldig å få strålende vær i påsken, så i stedet for å forlate 
hybelen i Trondheim seila vi rundt Hitra. Nå planlegger jeg å 
gjøre det samme i sommer, om jeg får jobb i Nord-Norge. 

Det skal mye til for å få oss på land igjen, og jeg velger å 
avslutte med en fransk sitat av Jacques Cousteau:  “La mer, 
une fois qu’elle vous a jeté son sort, vous tient dans son 
filet pour toujours.”  (The sea, once she has casted her spell 
on you, holds you in her net forever).

2726



Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis. Det har gjort 
Statkraft størst i Europa på fornybar energi. Men 
hvorfor stoppe der? En hel verden trenger mer av 
det vi kan mest om. Det gir unike muligheter, som 
må tas godt vare på. Til beste for miljøet og til 
beste for AS Norge.

Se mer på statkraft.no

Elektro SikkerhetRørVentilasjon KuldeByggautomasjon Energi Hei alle EMILere!

Vil du skape 
energieffektive 
bygg?

Les mer på: www.gk.no

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og 
servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, 
rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Våre mer 
enn 3500 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd 
om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon 
til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsetter for 6 milliarder 
kroner. Vi er også stolt partner i NTNU/SINTEFs FME ZEN  
- et forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer.
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OG
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Tonje i 1. hadde kronen rekordmange gangerTonje i 1. hadde kronen rekordmange ganger

Desperat andreklassing observert 
Desperat andreklassing observert på sal hvor hun viste frem 

på sal hvor hun viste frem turndrakten sin til naboen for å få 
turndrakten sin til naboen for å få en ny vennen ny venn

KUN
0.5 BLOMST

Birk klina med tremenningen sin på vin 

Birk klina med tremenningen sin på vin 

og klinog klin

Har hørt at en pikestrømmer har 
Har hørt at en pikestrømmer har 

byttet navn til NSB og Nettbuss.
byttet navn til NSB og Nettbuss.

Party-4.klassing hjem klokka 
Party-4.klassing hjem klokka 10:00 første natta etter å ha 
10:00 første natta etter å ha flydd 30 timer dagen før

flydd 30 timer dagen før

Kongsknekt ropte på elgen 

Kongsknekt ropte på elgen på terrassen
på terrassen

Vin&klin, noen prøvde å fylle Vin&klin, noen prøvde å fylle 
tåteflaska si med vann. Men han tåteflaska si med vann. Men han 
holdt den opp ned og helte vann holdt den opp ned og helte vann 

over seg selv, for å så se på over seg selv, for å så se på 
tåteflaska og gjøre det igjen. Han tåteflaska og gjøre det igjen. Han 
endte opp med å ta en høneblund endte opp med å ta en høneblund 

ute på gresset for å så bli hentet av ute på gresset for å så bli hentet av 
kjæresten sin.kjæresten sin.

Ryktes om at noen nå tar opp 

Ryktes om at noen nå tar opp 

igjen romansen som blomstret 

igjen romansen som blomstret 

som kirsebærblomstene på 

som kirsebærblomstene på 

japanturen 2015
japanturen 2015

Tips oss!

HELT anonymt!

GourmetKom hadde Earth hour GourmetKom hadde Earth hour 
i fire timeri fire timer

"Du er inni meg" - 1.klassejente 
"Du er inni meg" - 1.klassejente 

til 3.klassegutt under en runde 
til 3.klassegutt under en runde 

Smash brosSmash bros

Etter tre år forstod endelig en 

Etter tre år forstod endelig en 

gjeng tredjeklassinger punen 

gjeng tredjeklassinger punen 

Vannmagasinet
Vannmagasinet

Studentene må gjerne bake i 
Studentene må gjerne bake i 

smarthuset (E163), men da skal jeg 
smarthuset (E163), men da skal jeg 

smake. -Eilifsmake. -Eilif



Lær oss gleden over enkle ting
og latter som ikke har ondt i sinn

Forlatelse fri for baktanke
og kjærlighet til alle mennesker under solen

EM
IL
-i
n
g
en

iø
rs
p
ill
et Teknologi: Hvordan ble nylons bruksområde som tråd 

oppdaget?

Naturvitenskap: Hva er et Bose-Einstein kondensat?

Klima: Hvor mange dager fremover kan dagens 
klimamodeller regne ut korrekt basert på målinger og hva er 
maks matematisk grense med perfekt informasjon og modell?

Energibruk: Hva er en LCA?

Ymse: Hvilken type pudding er den eldste man har funnet 
oppskrift på?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
… at Netflix har lagd (les: kjøpt) serien Our planet
… at David Attenborough 😍
… at selvfølgelig ikke Planet earth 2
… at fortsatt utrolig
… at mer miljøfokus
… at babypingviner!
… at r.i.p. eksamenslesing
… at Omega er 100 år
… at kyb bare er 65 år
… at elsys er 5 år
… at hvordan går det opp?
… at Omega og Smørekoppen er EMILs far og mor
… at utdrag fra Omegas historie: “det ble frem til slutten av 1940-tallet hovedsaklig lagt vekt på kraftteknikk”
… at Elkraft burde feire 100 år
… at hvor var min invite?
… at elgen er fornøyd med å bare ha 21 spir
… at elgen er glad for å slippe å skrive riechsmaal
… at styret aldri tester det de skal teste lenger
… at det er det MediaKom som bestemmer
… at styret må gå
… at på cavasøndag
… at det snart er tid for elgkalving
… at kalving er ing-er det og
… at noen blir siv.ing. på denne tida
… at eksamen er verre enn å kalve
… at elgen ikke er mannsjåvinist
… at firbeinte dyr føder mye lettere enn tobeinte
… at kjerringer er ing-er det og
… at lykke til med eksamen
… at så kan vi heller kalve glasset !

• Prokrastinering. Forskere på laben løpte med 
pinner dyppet i polyester for å se hvem sitt som 
ble lengst

• En fase (væske, gass, etc) der kvanteeffekter kan 
sees i makroskopisk skala 

• 6 dager nå, 14 maks

• En metode for å analysere livsløpet til et produkt 
(Life-Cycle Assessment)

• Neslepudding (6000 BC) 

Fasit


