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Hilsen fra Styret
Kjære alle gamle og nye EMILere!
Nå har roen senket seg over byen, og fadderperioden begynner
å komme litt på avstand. Nå som dette er forbi vil vi gjerne rette
en stor takk til alle som har hjulpet til, slik at de nye har fått
en såpass god start på studietiden i Trondheim, både faddere
og komiteer. Dette har resultert i at EMIL stolt kan bemerke seg
at vi har fått 120 flotte, nye medlemmer. Disse har vist seg som
særdeles verdige EMILere, og vi har all tro på at EMIL går flere
gode år i møte.

Klem et tre, vann en blomst og
vær glad i hverandre!

Til slutt vil vi også berømme alt av frivillighetskultur i
Trondheim. Resultatet fra en trivselsundersøkelse nå nylig viser
at studentene i Trondheim troner førsteplassen soleklart, og
det er uten tvil på grunn av alt det frivillige engasjementet alle
studenter i Trondheim viser. Så takk til alle som er engasjerte
og drar lasset, uansett om det er i EMIL eller andre verv (men
spesielt EMIL, da)!

Leder
EMIL er en bra linjeforening, kanskje en av de beste. Vi er
blant de mest engasjerte, de mest ideologiske og rett og slett
greieste studentene på hele haugen. Vi får utrolig mye fra dem
som engasjerer seg på linjen, enten det er i IdrettsKom, ØlKom
eller LINK, men du får også selv mye for å engasjere deg – du får
mange gode bekjentskaper, du lærer å samarbeide og du får leve
ut andre sider av deg selv enn du gjør på skolebenken.
EMILs kreative alibi heter MediaKom. Vi er på flere måter
bindeleddet mellom alle komiteene og studentene, for vi har
mye med alle å gjøre. Vi er en kjempesosial komité å være i, for
vi har fester og brygger øl, vi tar pulsen på andre EMIL-fester
med fyllaintervju og fotografering og vi har redaksjonsmøter på
EMIL-kontoret med kake og popcorn. Så hva gjør MediaKom?
Vi utgir Vannmagasinet, hvilket du med et eksemplar i hende
står akkurat nå. Avisen har ikke alltid vært like praktfull som den

er nå. Bare på ett år har den gått fra å være for det meste i svarthvitt til å bli tykkere, saftigere og i flotte farger! Nå rekrutterer
vi, og kanskje du er én vi ser etter? Stillingene
du kan søke på nå er:
- Grafiker/tegner
- Reporter
- Fotograf og filmskaper
- emilweb-ansvarlig
Siste søknadsfrist er søndag 12.
oktober. Lurer du på noe om disse
stillingene? Se stillingsannonsene
bakerst i avisen! Ellers har vi
“infofest” fredag 10. oktober, hvor
vi har brygget øl og alle EMILere
selvfølgelig er velkomne.
- Bård Haga Bringeland, ny og gira redaktør
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Watts up
Energinyheter

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND

MOT FLERTALL PÅ STORTINGET
HOLDER Statoil fast på planen om å kun

IGJEN KAN NY REKORD MELDES FOR
SOLCELLER I NORGE, for matvaregiganten

YTRE VIKNA VINDPARK I NORDTRØNDELAG PLANLEGGES UTVIDET

elektrifisere Johan Sverdrup i fase én i
utbyggingen av Utsirahøyden, men lover
videre elektrifisering i senere faser. ABB har
fått kontrakt på utviklingen av en løsning
for den første 100 MW likestrømskabelen.
Feltet kommer til å stå for 25 % av Norges
utvinning når det sent i 2019 skal stå ferdig,
og skal etter planen produsere til 2050.

Asko installerte nettopp 2500 kvm
takanlegg på Asko Vestby. Den forrige
rekorden ble satt for knapt et år siden, med
1500 kvm takanlegg. Solcellekraft øker raskt
i Norge, men fortsatt er den nye rekorden
kun en effekt på 0,37 MW.

med 40 turbiner og vil da kunne dekke et
forbruk på tilsvarende nærmest halvparten
av Trondheims befolkning. Sarepta Energi
har inngått avtale på 1 milliard kroner
med Siemens om levering av de 3,2 MW
direktedrevne turbinene. Med det kan Ytre
Vikna bli Norges største vindpark, men
endelig investeringbeslutning skjer mot
utgangen av året, så Smøla forblir størst i
flere år enda.

NORSK SOKKEL HAR FORTSATT
LØNNSOMME RESSURSER på 649

UTENFOR SVENSKEKYSTEN BYGGES

milliarder kroner, mener analysebyrået
Wood Mackenzie. Dette på tross av at 40
prosent av de oppdagede resservene ikke er
lønnsomme.

nå det som kan bli verdens største
bølgekraftverk, der aggregatene
skal ligge beskyttet på havbunnen.
Demonstrasjonsparken på 10 MW skal etter
planen stå ferdig i 2016.

STATOIL UTSETTER UTBYGGINGEN AV
OLJESANDPROSJEKTET CORNER
i minst 3 år. De er involvert i to felt i
Canada, der det andre har vært i drift
siden 2010. - Vi har sagt at vi kommer til å
prioritere tøffere og gå for de prosjektene
som er mest lønnsomme, sier Statoil til
NTB.
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Styret tester

aerobicmusikkvideo
TEKST OG FOTO: STYRET

I denne utgaven av Styret tester ble vi utfordret av
kjære MediaKom til å lage en musikkvideo. Da dette er
noe vi faktisk har tenkt på å gjøre tidligere, var valg av
sang enkelt – selvfølgelig skulle vi lage en relativt middels
aerobicinspirert film. Hvordan resultatet ble, kan sjekkes
på elgens Facebook-profil og emilweb (eller ved å scanne
QR-koden under).
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FREDRIK
Jeg skal ikke lyve; det er vanskelig å
finne på ting som vi skal teste til denne
spalten. Denne ubesluttsomheten har
MediaKom for lengst sett seg lei av, så da
de sendte oss en mail som begynte med
“Hei, dere skal lage en musikkvideo.”,
tenkte jeg at nå har de gått for langt.
Omtanken min går til mitt sosiale liv, og
hvordan det går mot et sikkert selvmord
når jeg skal synge foran kamera til en
sang av Britney Spears. Og at de en
halvtime seinere sender en ny mail hvor
de skriver at “Og ja, dere, forresten, den
blir lagt ut på Facebook”, så hjelper ikke
det på saken. Men EMIL-styret består
heldigvis av skarpe og kreative hjerner,
så vi fikk vridd konseptet musikkvideo
til noe litt annet. Nemlig til en fargerik
og tight aerobicdans fra kleinhetens
gullår, 1982. Yess, jævlig mye bedre.
Men takket være iherdig innsats og
en god slump selvironi gikk det bedre
enn antatt, og jeg har fortsatt venner
(nå er det riktignok fordi den ikke har
blitt sluppet på Face ennå). Så gå inn på
Facebook og nyt resultatet, det ligger en
liten del av sjelen min igjen i det edle
minuttet.
KATRINE
Verken sjokomelk, potetgull eller
cola i store mengder kunne få meg i
humør til å prøve ut aerobic dagen etter
immballet. Denne søndagen så i det hele
tatt ut til å være ganske uoverkommelig;
istedenfor å kleine på sofaen måtte jeg
vaske Kjelleren og på toppen av det hele
danse hele kvelden. Men denne utgaven
av Styret tester viste seg å være alt
annet enn uoverkommelig. Aerobic er
helt klart verdens beste dagen-derpåaktivitet! Etter bare en liten stund var
energien og konsentrasjonen på topp,
og vi (i hvert fall jeg) glemte helt at
vi var slitne. Danseferdighetene var
det heller ingenting å utsette på, så
hvordan resultatet blir gleder jeg meg
stort til å se.

HEIDI
Dagen etter immballet var det klart
for å gjøre noe av det mest aktive jeg
kan tenke meg, nemlig å danse aerobic.
Undertegnede var relativt sliten etter
gårsdagen, men med sjokomelk, cola
og chips kom energien sigende. Jeg
var ganske spent på hvordan det kom
til å gå, ettersom jeg ikke eier noe som
helst form for danseferdigheter eller
koordinasjon, men det gikk faktisk
overraskende fint! Med verdens kuleste
sang i bakgrunnen og med Trondheims
kuleste outfit kan det kun ha gått helt
konge. Gleder meg enormt til å se
hvordan sluttresultatet blir!
TRYGVE
Jeg kan ikke si jeg var veldig klar for en
runde aerobic foran kamera dagen etter
immballet. Jeg skal innrømme at jeg var
en stor smule sliten. For anledningen
hadde jeg funnet en grønn tights, og en
rød t-skjorte som var tre-fire størrelser
for liten. Dette kunne bare gå én vei.
Blandingen av en sliten, ukoordinert
kropp med hurtige bevegelser og trange
klær -- det er nok til å skremme de
fleste normale mennesker. Til tross for
dette både håper og tror jeg at det blir
morsomt å se på nå i ettertid, og at folk
kan le litt av meg (og gjerne de andre
også).
ODA
Det er en grunn til at jeg sluttet med
dans etter kun ett år da jeg var ung
og håpefull, for der fant jeg ut at jeg
verken hadde koordinasjon eller rytme
i kroppen. Da vi nå fikk i oppdrag å
danse, og attpåtil foran kamera, meldte
prestasjonsangsten sin ankomst med
en gang. Likevel ble kvelden utrolig
artig, for de andre var ikke stort bedre
enn meg. Iført antrekk som kunne ha
fått selv den strengeste sensoren til å
humre i skjegget, så gjorde vi det beste
vi kunne, og jeg kan virkelig anbefale
aerobic som kur dagen etter immball!

MATTHIAS
Mine tider som rulleskøyteutøver
ligger noen år tilbake nå. Det er en
stund siden at jeg sto på en scene for
å danse en mer eller mindre mandig
koreografi. Men da jeg først hadde tatt
på meg den lille, stramme, grønne
“dress-kjolen”, kom minnene tilbake.
Som en fisk i vannet følte jeg meg mens
jeg prøvde å lære meg kultdanser fra
80-tallet. At YouTube kan spille filmer
av i 25 % hastighet hjalp en masse.
Jeg var imponert av innsatsen som
hele styret viste. Det var en utrolig gøy
ettermiddag vi kunne ha i lag med Blue
Screen-teppe, aerobic-sangen på repeat
og tidenes kostymer. Takk til fantastiske
MediaKom for den kjekke utfordringen,
og jeg gleder meg til å se resultatet til
den – etter min mening – beste Styret
tester i 2014!
MAREN
Jeg hadde egentlig tenkt at aerobic
var noe som kunne være morsomt som
Styret tester, men jeg hadde selvfølgelig
klart å bli syk. Det gjorde at jeg møtte
opp med null energi og tilsvarende
forventninger. Jeg fikk i meg litt sukker
og tok på et antrekk som absolutt ikke er
passende for noen som helst anledning.
En stund var det relativt morsomt å
danse etter en aerobicvideo som går
altfor fort, men etter hvert sa det stopp.
Jeg måtte gi meg tidlig, og har mer eller
mindre vært sengeliggende siden.
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Nexans’ studentblogg
“energistudentene.no”
I samarbeid med flere engasjerte studenter ved NTNU etablerte vi bloggen energistudentene.no
i 2012. En av våre bloggere, Bergljot, jobbet for oss i Halden i sommer. Her er et lite utdrag fra
blogginnlegget hennes.
Resten av innlegget finner dere på bloggen.

Sommerjobb hos
Nexans på Jebo
TEKST BERGLJOT TJØNN

Håpet mitt for å få relevant
sommerjobb hadde egentlig gått ut
da jeg 15. juni fikk telefon fra herren
som skulle bli avdelingssjefen min
i sommer: «Vi har et tilbud til deg
dersom du fortsatt er interessert». «Ja!
Jeg er fortsatt veldig interessert!» (Oi,
var jeg kanskje litt for entusiastisk der?)
Så da ble det ekspressflytting til
Halden for sommeren. Heldigvis
har jeg en venn som skulle begynne
å jobbe hos Nexans i august, så jeg
kunne bo i leiligheten hans frem til
han kom tilbake fra ferie. Dagene før

jeg begynte å jobbe var fylt med litt
stress, spenning og mye nervøsitet.
Skulle jeg få arbeidsoppgaver jeg ikke
ville klare å gjennomføre eller ikke var
kompetent for? Jeg var også nervøs for
andre ting; dette var jo første gang jeg
skulle ha relevant jobb. Hvor gamle kom
kollegene mine til å være? Hva slags
klær ville være greit å gå med på jobb?
Hva snakket man om i lunsjen?
De fleste spørsmålene mine fikk
jeg heldigvis svar på allerede første
dagen på jobb. Arbeidsoppgaven
virket
overkommelig,
kleskoden
var
overraskende
casual,
gjennomsnittsalderen på avdelingen
var overraskende lav og i lunsjen gikk
praten om vanlige ting, som fotball-VM,
tubeost og Jan Thomas.

Så hva var det jeg drev med i åtte
uker på jobb? Hovedoppgaven min
var å se på overføring av energi ved
lave frekvenser, som i «fremtiden» kan
bli brukt i forbindelse med offshore
vindmølleparker.Jeg gjorde simuleringer
i programmet PowerFactory, som jeg
også brukte på skolen denne våren
(hvem skulle tro at dataverktøy på
skolen faktisk brukes i virkeligheten?!),
til å finne og analysere resultater. Å
jobbe alene med et simuleringsverktøy
var … vel, utfordrende. Til tider var
det ekstremt frustrerende, andre
ganger var det veldig gøy. Mest var
det kanskje det første, men da var det
desto mer glede – og lettelse! – når
ting faktisk fungerte som de skulle.
LES MER OM HVORDAN BERGLJOT
HADDE DET PÅ ENERGISTUDENTENE.NO

7

8

Nexans Norway er stolt
hovedsponsor for EMIL
TEKST OG FOTO NEXANS NORWAY

I 2014 har Nexans valgt å støtte Energi og miljø-ingeniørenes
linjeforening ved NTNU. Hvorfor? Fordi vi ønsker å komme
i kontakt og dialog med studentene, i tillegg til å bygge
kunnskap om Nexans som en spennende arbeidsplass.

Neste år runder vi 100 år som en solid, norsk industribedrift.
Våre ansatte har vært drivkraften for vår utvikling, og de vil
også være nøkkelen til vår fremtidige suksess. Vi trenger flere
på laget med ulik kompetanse og erfaring – og helt sikkert
folk med viktig ingeniørkompetanse, som den dere er i gang
med å opparbeide dere nå.
KORT OM HVEM VI ER
HISTORIE: I 1915 etableres selskapet som industriell
virksomhet under navnet Skandinaviske Kabel- og
Gummifabriker A/S. I 2000 skiller Alcatel, som selskapet
etter hvert har blitt en del av, ut sin kabelvirksomhet i et eget
selskap - Nexans.
TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN: Industriell tilstedeværelse i 40
land, fordelt på alle verdensdeler.
Antall ansatte på verdensbasis: 26 000
Antall ansatte i Norge: 1600
PRESENTASJON AV AVDELINGER/FABRIKKER I NORGE:
Nexans Norway er organisert i tre divisjoner: Submarine
High Voltage, Hybrid Underwater Cables og Market Lines.
Vi har fem fabrikker. Den største fabrikken, som produserer
høyspente undersjøiske kabler, Direct Electrical Heating
(DEH) og umbilicals, ligger i Halden. Her ligger også vårt
kompetansesenter for denne type kabler. I tillegg har vi
en stor fabrikk på Rognan, som blant annet produserer
fiberkabler og ROV-kabler. Fabrikkene våre på Karmøy,
Langhus og i Namsos produserer mellomspente og lavspente
kabler.

KUNDER: Blant viktige kunder er Statnett og tilsvarende
selskap i andre land, kunder innen offshore-virksomhet (som
Statoil og BP), samt energiverk, grossister og entrepenører.
KOMPETANSEBEHOV I NEXANS: Vi har svært høy og bredt
sammensatt kompetanse hos våre ansatte, og vi rekrutterer
både ingeniører innen maskin, energi og miljø, marin og
prosess, for å nevne noen. Vi ser etter ansatte som ønsker å
ta initiativ og setter våre kunder i fokus. Det er stor variasjon
i hverdagen, hvor man også får mulighet til å jobbe i
internasjonale prosjekter. Se våre karrieresider på nexans.no,
hvor noen av våre ansatte beskriver sin hverdag.
VI SKAL LEVERE PÅ KUNDENS BEHOV
På flere områder vokser konkurransen internasjonalt.
Den møter vi med vår sterke fokus på kvalitet og
innovasjon. I høyspentmarkedet og til offshoreindustrien
skal vi være i front, og vi tar stadig nye rekorder – lengst
og dypest. Har kunden andre ønsker og behov, så søker vi å
svare på disse med samme høye kvalitetsfokus. For å gi dere
et eksempel: Det snakkes og skrives i disse dager mye om
oljebransjens behov for å kutte kostnader og effektivisere
driften. For Statoil har vi utviklet og levert det som nå
kalles “Statoil Standard” umbilicals. Rett før sommeren
gikk pressemeldingen under ut som omtaler den første
leveransen.
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Første ”Statoil Standard”-umbilicals levert
De første standardiserte umbilicals fra
Nexans Norway til Statoils OsebergDelta-felt i Nordsjøen er nå levert.
“Statoil Standard” umbilicals består
av elektriske og fiberoptiske kabler,
i tillegg til hydraulikk og kjemiske
linjer. De standardiserte tekniske og
administrative prosedyrene som er
utviklet i løpet av Oseberg-prosjektet
vil spare tid, kostnader og materialer
under gjennomføringen av prosjektet
og i pågående og fremtidige prosjekter.

I desember 2012 fikk Nexans Norway
kontrakt med Statoil om å levere
statiske og dynamiske umbilicals til
tre hurtigutbygginger på norsk sokkel:
Oseberg Delta-feltet i Nordsjøen,
Snøhvit-gassfeltet i Barentshavet og
Smørbukk Sør i Norskehavet. Høsten
2013 kom Gullfaks-Rimfaksdalen som
den fjerde. Til sammen dreier det seg
om totalt ca. 50 km med statiske og
dynamiske umbilicals, og disse vil bli
produsert ved Nexans’ spesialfabrikk i
Halden.

NYSGJERRIG PÅ NEXANS? Vi ser frem
til å treffe dere! Vi vil være tilstede på
flere arrangementer utover høsten på
NTNU.
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Immatrikuleringsball 2014
TEKST MARI MELKEVIK

FOTO ALEXANDRE ZIELKE

Så var dagen vi alle hadde ventet
på kommet! Eventuelt ikke ventet
på. Dagen for festligheter utenom
det vanlige, det vi gleder oss mest til
hvert eneste år: immatrikuleringsball!
Eventuelt dagen når Renselsen finner
sted. Selv er jeg blitt så gammel at
jeg tuslet rolig mot Gløs klokken ti
lørdag morgen, fordi ni var alt for
tidlig. Det føltes fryktelig lenge siden
jeg hadde vært i samme situasjon som
de
grønnkledde
førsteklassingene
som utførte diverse morsomheter
foreslått i søknadene sine, i en ring bak
internasjonal seksjon. I min tid ble det
samme ritualet utført på Marinen og det
fantes skikkelig Dahls-papp, og ikke den
kjipe plastinnpakningen som brukes nå.
Jeg er faktisk såpass gammel at jeg går
i fjerde klasse, så det er sikkert ingen
av dere i førsteklasse som vet hvem jeg
er. Jeg er medlem av De Eldres Råd (aka
DER), som er gjengen med hyggelige
EMILere som enten har vært i Styret
eller er blitt kåret til Æres-EMILer.
Jeg må virkelig si at Styret gjorde

en god jobb med Renselsen i år. Det
er morsomt at EMIL-eventyret fikk en
enda mer sentral plass – alle postene
var relatert til ulike avsnitt i eventyret.
Nå skal jo Renselsen være litt ekkel, men
allikevel noe man husker tilbake på som
noe positivt man gjorde sammen som
klasse. Derfor syntes jeg det var hyggelig
å se såpass mange blide ansikter som
rullet ned gressbakken i Dødens dal,
som lette etter fisk i badekaret og som
måtte dytte Smøre-Sondres bil. Kanskje
det hadde noe å gjøre med at det faktisk
var ganske fint vær, men Renselsen
skal jo, tross litt sånn diverse, være gøy
(hehehe)!
Uansett var det ganske deilig å slippe
å gå gjennom hele løypen og lukte
mindre digg, og bare gå hjem etter en
liten runde rundt på campus. Det var
nemlig ikke Renselsen som var dagens
høydepunkt for meg, det var jo selvsagt
immballet senere på kvelden.
Nå tør jeg å påstå at jeg er en
rimelig rutinert immballer, da kveldens
begivenhet ble nummer ni i rekken,

men jeg husker godt mitt første. Da
hadde jeg akkurat dusjet med en flaske
Zalo og en sitron, og var supersliten og
forsto ikke noe av det som foregikk. Den
kvelden gikk jeg hjem relativt tidlig.
Årets immball var mitt første som
Eldre (medlem av De Eldres Råd,
red.anm.). Det innebar mange nye
opplevelser, blant annet et hyggelig
vaffelvors, å få åpne hele kalaset med
å komme inn til ”What a wonderful
world” og å holde en av de siste talene
for kvelden når ingen uansett følger
med fordi de enten er for fulle, for lei
taler eller en god kombinasjon.
Mine oppdrag for kvelden
innebar også en mer eller mindre
vellykket opptreden med Pikestrøm
og Høystemt (takk til Høystemt som
kunne hele melodien og nesten hele
teksten, for jeg kunne verken eller). Så
etter en litt stressende start på kvelden
(man skal helst være tre steder på
en gang inkludert en lettere kaotisk
koroppvarming grunnet promille > 0
hos flere), var det bare å nyte middagen.
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Den ble gjennomført akkompagnert
med damenes- og herrenes taler, enda
flere taler, men i grunn ganske få skåler
og ”Andre sidan ...”. Femte klasse stilte
forberedt med morsomme plakater
og la an stemningen, men mange av
skålene uteble likevel. For å være helt
ærlig syns jeg det var helt greit; det
finnes de immball der du føler du står
mer opptreist og skåler enn du sitter
på stolen, og det er på grensen til at
man våkner med gangsperre dagen
etter fordi man har reist seg så mange
ganger. Middagen ble også avbrutt av
Mannhullets fantastiske kor, Tåkeluren,
noe som kanskje trakk litt ut. Men
det er jo alltid hyggelig å få besøk av
Tåkeluren, da …
Etter enda flere taler, utdeling
av Fortjenestemedaljer og Æres-EMILer
- gratulerer så mye til alle sammen,
veldig fortjent! – og dessert (tips til
en annen anledning: om du skulle
være så heldig/uheldig at plassen ved
siden av er dekket på, men ingen sitter

der, så informer servitørene om at
vedkommende som ikke er der, straks
kommer tilbake, så får du en ekstra
dessert. Vi hadde to ekstra på enden
av vårt bord – score!), så var det bare
å komme seg inn i pianobaren for
litt hyggelig, trøndersk livemusikk
og swing. Problemet var det at det
var så sinnsykt varmt der inne, men
pianobar er det som topper immballet,
så vi holdt ut en stund. Etter ca. fem
minutter var jeg gjennomsvett, og
fortsatte derfor kvelden med megarave
i hovedsalen. Det var gøy. Det ble i
etterkant rapportert om mang en
hullete strømpebukse etter aktiv
deltakelse på dansegulvet etter at de
høye hælene ikke lengre var mulig å
bevege seg rundt i. Som seg hør og bør
på en EMIL-fest ble det observert en
del hook-ups. Enkelte nøyde seg ikke
med én, og tok gjerne en svingom med
flere. Nå burde det vært en side med
sladder, men da undertegnede ikke er
spesielt observant, oppfordres det til
diskusjon av kveldens hendelser på

egenhånd, med innlevering av nyttig
resultat til Vannmagasinets (SPLITTER
NYE, red.anm.) tips-side på emilweb.
Men som alle gamle blir jeg
tidlig trøtt, og sånn i ettiden -- etter
sikkert en liter med vann -- tok jeg atter
en gang farvel med Prinsen og tuslet i
retning hjem. Jeg var langt fra den første
som gikk hjem, men enkelte gikk litt vel
tidlig så det kan jo spekuleres på hvorfor
… Uansett var det en bra kveld, og jeg
håper alle andre som var tilstede også
sitter igjen med den følelsen. Immballet
er jo en fest for de nylig immatrikulerte,
altså førsteklasse og masterstudenter
i fjerde, og det var hyggelig å se at de
stilte mann- og kvinnesterke. Jeg håper
dere hadde en bra kveld, og som meg
allerede gleder dere til neste år!
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Innlegg: Utskriftskvotene
på NTNU
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND

Denne uken får de siste printerne på
NTNU Gløshaugen utskriftsbegrensning,
også de siste på Elbygget. Utskriftskvoten
er på 400 ark per semester, og om du
trenger mer enn dette vil det koste deg 75
øre per utskrift.
- På tide, sier NTNU-ledelsen. De
viser til at NTNU ikke er alene i dette,
men faktisk kommer etter de fleste andre
læresteder.
KrigsKom er selvfølgelig enige – de
har jobbet for dette lenge. Vi kjenner alle
“Trær er venner, ikke papir“-kampanjen
deres. Det er en selvfølge at restriksjonene
vil redusere papirforbruket, det er alle
enige om. Men hvilke motargumenter
finnes?
TIDSPERSPEKTIVET
I gamle dager fikk studentene ut alle
øvinger etc. på papir. Administrasjonen
skrev da en originalutgave på stensil,
som de måtte rulle ut (gjennom en
slags kopimaskin, drevet av håndkraft)
i mange papireksemplarer, stifte og
sette ut til studentene i egne hyller. Da
datamaskinene kom på banen fant man
etter hvert ut at det var veldig mye billigere
å skrive en digital original, sette printere
på fakultetene og dermed overføre dette

utskriftsarbeidet til studentene. Men
utskriftene skulle selvfølgelig være gratis
– dette var jo tross alt fortsatt en del av
undervisningsopplegget. Enn så lenge. Nå
skal NTNU spare enda mer penger.
PAPIRET
Papir er ikke papir, og NTNU bruker
papir produsert av Stora Enso. Dette er
kortreist papir – fabrikken i Sverige ligger
bare fire timer unna – og så miljøvennlig
som mulig. Hvert år planter de like mye
skog som de feller, og alt de produserer
kan enkelt gjenvinnes.
KONSEKVENSER
Den åpenbare virkningen NTNU prøver
på er jo å redusere papirbruken. Men
hvilke andre konsekvenser kan skiftet få?
Mange studenter klarer ikke å konsentrere
seg like bra om en dataskjerm som et
ark. I verste fall kan en del få redusert
læringsutbyttet, dersom de ikke vil bruke
penger på utskriftene.
NTNU kjøper inn en del nye printere,
f.eks. på datasalene på Elbygget, fordi de
gamle ikke virker med det nye systemet.
Det koster penger når printerne ikke
brukes ut levetiden. I tillegg kommer også
flere til å kjøpe printere selv. All den nye
elektronikken og de nye blekkpatronene

bør tas med i betraktningen av
miljøvirkningen til den nye ordningen,
selv om disse på sikt ikke blir så store. For
ikke å snakke om at kostnadene blir mye
større i slike småskala printere. En kilde
på NTNU forteller at de bruker ca. 12,5 øre
per ark vi skriver ut. Dette inkluderer alt,
som papir, toner og slitasje på printere. På
en liten printer hjemme koster utskriftene
gjerne 5 ganger mer!
Dermed kan det virke som den eneste
positive bieffekten er at NTNU kan tjene
ca. 62,5 øre per utskrift når du har brukt
opp kvoten din!
KOMMET FOR Å BLI
Ingen liker skeptikere. Når sant skal
sies er jeg tilhenger av papirbegrensning.
Men det er viktig å sette seg inn i
argumentene. Min mening, som ekte
EMILer, er at mange i dag skriver ut alt for
mye, og at f.eks. 50 kr i måneden da er en
grei pris å betale for sine (u)vaner. Jeg tror
selv ikke at jeg kommer til å klare å skrive
ut de inkluderte 800 arkene i året, helt
alene. Men likevel håper jeg det blir en
ordning for de frivillige organisasjonene,
komiteer etc., slik at disse også får en
gratiskvote eller får kjøpe utskrifter til
den lave innkjøpsprisen.
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Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metallprodukter og materialer. Hovedprodukter er silisium,
solcellesilisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica. Selskapet har produksjonsanlegg i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika,
Afrika og Asia, i tillegg til et omfattende nett av salgskontorer i de viktigste markedene i Europa og Asia. Elkem er heleid av China National Bluestar.

Vi søker deg som vil jobbe med fremtidens miljø- og materialløsninger

Trainee
Elkems 2-årige traineeprogram gir rom for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter, egen
fadder og personlig utviklingsplan. Traineeprogrammet består normalt av tre rotasjoner på ulike steder i Elkem-konsernet.
Vi søker deg som er nyutdannet, og ønsker en karriere innen industri. For dyktige og motiverte kandidater vil programmet kunne
være et springbrett til en karriere med svært interessante og utfordrende stillinger i selskapet.

De viktigste arbeidsoppgavene vil eksempelvis være
• Driftsrelaterte problemstillinger
• Forskningsrettede prosjekter
• Forbedringsaktiviteter knyttet til våre prosesser
• Oppgavene vil variere etter behovene hos mottagende enhet
Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner
• Sivilingeniør med gode akademiske resultater
- Materialteknologi, produksjon & produktutvikling, energi & miljø, kybernetikk, fysikk, nanoteknologi
• Behersker engelsk godt, skriftlig og muntlig
• Gode samarbeidsevner
• Initiativrik og ansvarlig
• Fleksibel i forhold til oppgaver og mobilitet

Les om programmet og hvordan du kan søke på www.elkem.com/trainee. Besøk gjerne traineebloggen også http://elkemtrainee.wordpress.com/.
Kontaktpersoner: Traineekoordinator Rolf Sørbø, mob. 916 38 960 og HR-konsulent Cecilie Bäckström Iversen,
mob. 911 91 086.

Søknadsfrist: 04.11.2014
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Språkpolitiet 2: Orddelingsfeil og
særskrivingsfeil
TEKST OG ILLUSTRASJON

Er du en av de få som går rundt og sier
at du hater orddelingsfeil? Da tipper jeg
du er en av de enda færre som faktisk vet
hva du hater. Begrepet ”orddelingsfeil”
betegner nemlig feilen å dele et ord på
en feilaktig måte ved linjeskift. La oss
eksemplifisere med en velkjent boks med
en fruktig føde:
Ananas
biter
Her vil det ovennevnte være en
orddelingsfeil, og ”ananas biter” vil være
særskrivingsfeil. Du som hater er altså
ikke imot ”ord delings feil”, du hater
faktisk
”ord
delings
feil”.
I ananas-eksempelet over ser den
belærte grammatiker at det selvfølgelig
skal være en bindestrek som transformerer
en morderisk ananas til harmløse,
smakfulle fruktbiter. Spørsmålet er da
om denne blærete grammatiker vet
hvordan å sette bindestreken korrekt.
En orddelingsfeil som tilsynelatende ser
rett ut på grunn av bindestreken, kan
vise seg å være like feil som den bitende
ananasen. Først og fremst opplyses det at
enstavelsesord (e.g. boks, hopp, elg) ikke
skal deles i det hele tatt. Et ord som deles
ved linjeskift må følge visse regler.
Den første regelen er ordleddsregelen.
Denne regelen kan også brukes
slik at lett gjenkjennelige og/eller
betydningsbærende deler av ordet står
alene. Ordet ”kjempespiss” bør altså deles
”kjempe-spiss” og ikke ”kjempes-piss”.
Regelen innebærer dermed at ord skal

LOVINDA ØDEGÅRDEN

deles slik at prefiksen (e.g. for-, pre-, an-,
be-) havner på den øverste linjen, eller at
suffiksen (e.g. -het, -skap, -stand) havner
på den nederste. Ordet deles altså som
”be-fale” eller ”kjærlig-het”, og ikke ”befale” eller ”kjærl-ighet”.
Den
andre
regelen
er
enkonsonantregelen. Denne regelen gir litt
mer fritt spillerom for skribenten ved at
den simpelthen sier at ordet skal deles slik
at en konsonant havner etter linjeskiftet,
altså slik at stavelsene opprettholdes.
Eksempler er ”kat-ter”, ”pa-pir” og
”kata-kom-be”. Enkonsonantregelen har
sine unntak. Forbindelsene dh, gh, gj, kj,
sc, sch, sh, sj, sk skal ikke deles når de
tilhører samme stavelse og lyd. Eksempler
på dette er ”re-gjering” (ikke ”reg-jering”)
og ”be-skjed” (ikke ”bes-kjed”).
Stort sett er det tillatt å dele ordet
så lenge det faller innenfor en av disse
reglene. For å eksemplifisere kan det
følgende ordet deles lovlig ved alle de
innskrevne bindestrekene: ”mil-jø-entu-si-as-t-e-ne”. Der ser du, det er ikke så
fryktelig vanskelig!
Det finnes dog en rekke ekstra regler for
spesielle tekstelementer. Det er ikke tillatt
skille forkortelser (bl.a.), datoer (21.10.91),
årstall (1998), siffergrupper (telefon- eller
kontonummer), tegngrupper (km/t, kgm/
s2) eller ordenstall (Ludvig XVI, 17. mai)
med et linjeskift.
Særskrivingsfeil
(altså
ikke
orddelingsfeil!) er dessverre den mest
begåtte forbrytelsen i tekstens verden,
og er et kapittel for seg selv. Begrepet
særskriving betegner det å skrive uttrykk
med flere ledd adskilt med mellomrom

(e.g. ”i dag”, ”på nytt”). Motparten til
særskriving er sammenskriving, altså
å skrive flerleddete uttrykk i ett (e.g.
”elgemaskot”, ”eksamensperiode”). Kort
oppsummert skal ordet med den høyeste
sannsynlighet ikke deles dersom du kan si
det høyt som ett ord. Dersom det er satt
sammen av ord som egentlig ikke passer
å skrive sammen, så VIS NÅDE OG BRUK I
DET MINSTE BINDESTREK. Eksempler på
dette er ”EMIL-kontoret”, ”redd-miljøetkampanje” og ”midtside-Halsten”.
De fleste feil begås ved at et
mellomrom legges inn der det ikke hører
hjemme, men forbrytelsen kan være like
stygg ved å sammenskrive uttrykk som
skal særskrives. Generelt er det en god
del uttrykk som det er lett å ta feil av, så
Språkpolitiets straff er ikke den strengeste
når det gjelder disse. Uttrykk som ”i
morgen” skal altså ikke skrives ”imorgen”
– en klassisk feil. Andre tabber som ofte
begås er ”etter hvert”, ”i hvert fall” og
”til stede”, som altså skal deles på viste
måte. Viktige unntak for særskrivingen
er følgende: Iblant, imellom, imot, ifra,
istedenfor (eller: i stedet for), isteden
(eller: i stedet).
Språkpolitiets råd kort oppsummert:
Høres det ut som ett ord, skriv det
sammen; er du usikker på om et ord
skal deles eller ikke, slå det opp. Nå som
du har fått oppklart feilen med å hate
orddelingsfeil, kan du enten fortsette
å hate orddelingsfeil – men nå kan det
hates korrekt - eller du kan vise verden at
du egentlig hater særskrivingsfeil. Det er
for så vidt helt greit om du misliker begge
deler.
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KomPosten

Meldinger fra EMILs komiteer

Update fra Kjelleren

Hausttips frå KomPåTur

Vi i KjellerKom-styret er veldig fornøyde med starten
av det nye året. Det har vært en fryd å feste med de nye
førsteklassingene. Siden studiestart har vi arrangert
flere storvors i fadderperioden, togafest, AfterRun-vors,
ManneKom-vors, immatrikuleringsballvors og ikke minst
KjellerKom-opptak. Og alle festene har vært stor suksess. Vi
er spesielt fornøyde med antall førsteklassinger som møtte
til KjellerKom-opptaket. Nå kan bortimot 40 førsteklassinger
glede seg til å servere drikke over baren. Er du en av de som
ikke fikk tid til å stille på opptaket? Null problem! Vi har
løpende opptak gjennom hele semesteret!

Ingenting er som frisk haustluft som slår imot deg når du
endelig har kome deg ut av Gløs. Sola leiker i dei raude og
gule blada i trekronene og det er berre ein ting å gjere – pakk
tursekken og kom deg ut i skogen!

Høsten er langt fra over og Kjelleren har flere fester
planlagt før eksamenstida er over oss. En liten sniktitt på
høstens arrangementer: Den 18. oktober holder alle kjellerne
på Moholt langåpent, og da blir det Kjellerstafett mellom
alle kjellerne. Kjellerens siste fest dette semesteret blir den
beryktede «Børsfesten». Da inviterer vi alle medlemmene av
KjellerKom!
Eivind Kjøsnes,
Kjellersjef

Kva med ein sykkeltur i Bymarka? Her er det stor boltreplass
til både den proffe stisyklisten og mor på sin gamle damesykkel
med korg. Geitfjellet er ein favoritt for dei som set pris på
utforkøyring med både dropp, steiner, søle og røtter, men
for den meir rolige syklisten kan ein sykkeltur på grusvei og
småstiar til eit av Bymarka sine mange vakre vatn vere eit
godt alternativ.
Nettsida reitstoen.com har merka opp kart med sykkelstiane
i Bymarka i fargekoder. Slik kan ein lett planleggje tur etter
nivå. Sist, men ikkje minst, bålforbodet frå 15. april til 15.
september er no forbi.
Martine Husøy
Fjas- og leikeansvarleg hos KomPåTur

Hva skjer i MediaKom?
I år fikk de nye førsteklassingene for første gang et skikkelig
introduksjonshefte, fadderbarnpamfletten, i samme kvalitet som
Vannmagasinet. På grunn av arbeidet med design av denne, i tillegg til
den enorme forbedringen av ukemail-layout, arbeidet med Vannmagasinet
og masse annet fikk MediaKoms grafisk ansvarlige Synnøve Soon Halle
EMILs fortjenestemedalje. MediaKom takker henne for den særdeles gode
innsatsen hun gjør for avisen, komiteen og hele linjeforeningen.
Vil du være del av den fantastiske gjengen som står bak Vannmagasinet?
Se annonsene bakerst i avisen og bli med på infofesten 10. oktober!
Bård Haga Bringeland, redaktør og komitéleder
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Tett på Arne Bredesen
TEKST INA KRUGE
FOTO HARALD UNDHEIM OG ALEXANDRE ZIELKE
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BREDESEN
Yrke: Professor
Utdanning: Maskiningeniør fra NTH
Alder: 69 år
Hjemby: Larvik
Sivilstatus: Gift med Lisbeth.
De feirer snart gullbryllup.

- HVIS DERE SPØR MEG HVORFOR JEG ER HER PÅ NTNU, SÅ ER DET HAN DER SOM ER SVARET!

- Vil dere ha noe å drikke? Kaffe, for
eksempel?
Da samtlige av MediaKoms utsendte
takker nei og røper at de ikke er så
begeistret for kaffe, kommer det kjapt
fra midtsideprofessoren at
- Nei, whisky er jo best!
Arne Mathias Bredesen begynte på
NTH i 1964. Han er maskiningeniør
med kuldeteknikk som fagområde.
I tillegg begynte han i 1969 på en
doktorgrad som innebar å lage et
datasimuleringsprogram som kunne
beskrive hvordan ventilene i en
stempelkompressor beveget seg.
- Det viste seg at vi klarte å lage en
modell som var veldig god, så vi har
hatt oppdrag for kompressorfirmaer
over hele verden og forbedret ventilene

deres.
Det er kanskje ikke så enkelt å tro,
men selv professorene som står ved
kateteret og skribler tavlen full med
vanskelige formler og stikkord, har
måttet bryne seg på studenttilværelsens
mange overganger og vanskeligheter.
- Første høsten (på NTH, red.anm.)
lurte jeg på om jeg var kommet på riktig
planet. Vi startet med forelesning i
“determinanter” (prater med skarre-r)
klokka 8 om morgenen, og foreleseren
kikket bare ned i boka si. Etter hvert fikk
jeg taket på matematikken, men det var
en skikkelig overgang!
Arne forklarer at da han var ung
var det en selvfølge at alle med gode
karakterer skulle studere på NTH. Men
det var dessverre ikke like lett for alle.

- Jeg hadde en snill lærer som tipset
meg om at jeg kunne søke om lån fra
Lånekassen. Lånekassen var ganske
nytt den gangen. Hadde det ikke vært
for at læreren min fortalte om det hadde
jeg ikke hatt mulighet til å studere i
Trondheim.
- Det er en av de sterke sidene ved
Norge, at folk får mulighet til å utnytte
evnene sine ved å studere. Heldigvis var
det mange som hadde ressurser, men for
de som ikke hadde det var Lånekassen
viktig.
Han spøker med at noen kanskje
synes det hadde vært bedre hvis han
hadde latt være å studere, men slår
raskt fast at han ikke føler det sånn selv.
- Jeg har hatt det fantastisk både som
student og i etterkant med doktorgrad,
og senere med lederarbeid på NTNU. Å
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begynne å studere var en stor avgjørelse
å ta, både med tanke på ressurser og om
jeg kunne reise fra Lisbeth (kjæresten
og hans nåværende kone, red.anm.).
Med støtte fra Lånekassen kunne jeg
reise opp hit til Trondheim for å studere,
og Lisbeth ble med meg oppover og vi
bosatte oss her.
Med et smil om munnen forteller
han at de aller fleste studentene var
menn, og at det var vanlig at de fant seg
damer her oppe i Trøndelag.
- Men jeg hadde medbrakt!
Tiden har altså forandret seg. Godt
er det at læreren til Arne visste råd.
Arne har nemlig bidratt svært mye i
Gløshaugens satsing på energi, klima
og miljø. Blant annet har han vært med
på å utvikle Gløshaugens beste studie –
Energi og miljø.
- I 2000 ble jeg leder for energi og
miljø-satsingen på Gløshaugen. Jeg
fikk ansvaret for å selge og utvikle
hele energivirksomheten på NTNU.
Emil Spjøtvold, som var rektor da,
så alt det flotte vi holdt på med på
NTNU, men samtidig så han at vi ikke
kommuniserte så godt med samfunnet.
Folk oppfattet ikke at vårt energiarbeid
var viktig. Vi jobbet med å finne ut av
hvordan vi kunne bruke bredden i det

vi jobber med på NTNU til å håndtere
problemstillingene som samfunnet er
opptatt av. Det er problemstillinger
som krever at folk fra forskjellige
fagområder danner lag.
- Vi har senter for fornybar energi,
gassteknisk senter, og vi har framfor
alt Dragvoll-gjengen på samfunnssida,
det som heter Energi og samfunn. De
kan forklare det vi teknologer prøver
å få folk til å forstå. Mens vi satser på
regnestykker og hva som er økonomisk
og alt det der, så ordner de med at det
er noen som må ta beslutninger når det
gjelder energiarbeidet. Det er ikke bare
teknologer på tur, altså.
Neste gang du gjør narr av Dragvoll
kan du kanskje huske Arne Bredesens
ord... Med stor entusiasme og
innlevelse fortsetter han:
- Vi lagde en plan i 2000 om hvor
vi skulle være i 2010, og det var en
skikkelig skivebom! Alt ble mye,
mye bedre. Vi har så mye tverrfaglig
arbeid ved NTNU, det er en stor
styrke. Vi kan håndtere så mange
ulike problemstillinger gjennom det
flerfaglige samarbeidet. I løpet av de
fire-fem første årene hadde vi fått frem
Zero Emission Buildings, og det er noe
folk forstår. For mange blir det litt sånn
“Og fader – er det DET dere jobber

med!”.
Det er ingen tvil om at vi prater med
en kar som er glad i jobben sin og som
virkelig bryr seg om energiutfordringen
vi står overfor. Da vi spør ham hva han
tenker om energifremtiden og hva
studentene burde satse på fremover,
svarer han at det er viktig å satse på alt.
- Jeg er redd for skyggekastingen
som kan oppstå. Det er ikke snakk om
å enten satse på det eller det eller det.
Vi snakker om energieffektivisering,
fornybar energi og CO2-lagring. Det
er farlig å begynne å diskutere hva
vi skal satse på. Vi må få best mulig
forskning for å få best mulig utdanning,
slik at samfunnet kan velge når den tid
kommer.
Arne har fortalt om doktorgrad,
lederoppgaver og miljøproblemer med
stort engasjement. Nå er tiden inne
for å stille ham det spørsmålet enhver
student ønsker å stille foreleseren sin.
Vi tar sats og spør: Hva slags student
var du?
- Jeg kom opp hit sammen med en
fantastisk systematisk kamerat.
Vi var alltid tidsnok ute med å levere
alle øvinger. Jeg hang meg på han, jeg
hadde nok ikke funni ut av det der alene!
Hva er ditt beste minne fra
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studietiden?
- Jeg kan jo nevne UKA. Du vet,
jeg hadde jo medbrakt jeg, så …
Et gjennomgående godt minne er
Smørekoppen, jeg hadde mye moro der!
Han
forteller
videre
om
lørdagsforelesninger
i
“hektisk
varmelære”. Egentlig het det teknisk
varmelære, dagens termodynamikk.
- Gustav (Lorentzen, faren til
Ludvigsen i Knudsen & Ludvigsen, red.
anm.) hadde forelesninger på lørdager
klokka 10, en del gutter tok med seg
damene sine på hans forelesninger. Det
er ikke så ofte det skjer. Han synes nok
det var ålreit.
Arne fikk en kjempeinteresse for
energi da han hadde faget “hektisk
varmelære” i andre klasse, og allerede
da bestemte han seg for at han skulle
fordype seg i kuldeteknikk. Da han
var ferdig med hovedoppgaven sin i
kuldeteknikk, fikk han tilbud om jobb
ved NTH. Det var ingen ringere enn
Gustav Lorentzen – hans tidligere
foreleser – som på bussen midt i Oslotrafikken tilbød ham jobb.
- Vi hadde akkurat flyttet ned til
Larvik med hele familien. Så kom den
gjøken og tilbød meg jobb, så vi måtte
reise oppover igjen, sier han med et lurt
smil og en hyggelig latter til følge.
- Men det valget har jeg aldri angret
på!
Etter noen år med forskning på NTH,

sendte Gustav ham til Nord-Norge for
å jobbe som direktør i fire-fem år. Helt
siden han kom hjem derfra i 1983 har
han jobbet med ulike lederoppgaver
på NTH og senere NTNU. På spørsmål
om han har noen skjulte talenter er det
nettopp dette han trekker frem:
- Noen sier jeg er flink til å få
mennesker til å komme sammen og
samarbeide. Det skyldes lederkurset
jeg fikk på NTH etter at jeg kom hjem
fra Tromsø. Så talentet mitt er nok
teambuilding, og at jeg er god på
positiv-respons-metoden.
Tross i at professoren naturligvis
tilbringer mye av sin tid på Gløshaugen
har han nok av hobbyer han fyller
fritiden sin med.
- Jeg har en herlig familie og jeg
er mye med dem og slapper av. Jeg
spilte fotball, men gjorde den dumme
tingen at jeg sluttet med det fordi jeg
ikke hadde tid. Og det var en dårlig
beslutning, for det var jævlig vanskelig
å starte opp igjen!
Videre forteller han om allsang,
det gode Trondheimsmiljøet og at
Smørekoppens visebok er blitt flittig
brukt! Han har i tillegg spilt trompet,
men da den første øvelsen på hybelen
endte i et visst opprør, ga han seg med
den slags.
- Jeg er ordentlig glad i musikk. Jeg er
generelt glad i å høre på musikk. Ellers
har jeg en hund, en dvergschnauzer
som heter Emma. Vi går tur sammen

hver morgen klokka halv seks, så hun
drar meg opp og ut og sørger for at jeg
er tidlig på jobb. Vi får også noen gode
ideer når vi går tur.
Da har du kanskje fått et nytt bilde av
den egenartige og joviale professoren, og
Arne er klar for å posere for fotografene.
Denne gangen har MediaKom to
utsendinger med kamera og Arne stiller
villig opp som fotomodell. Vi får i tillegg
en guidet tur på laben, og det er tydelig
at professoren både har et brennende
engasjement og grundig kunnskap
om faget, selv om han ifølge seg selv
jobber mest med lederskap og lite med
faglige problemstillinger. Han viser oss
ulike masteroppgaver og doktorgradsprosjekter, og vi blir minnet på hans
klare beskjed om at det er vi, studentene,
som spiller nøkkelrollen.
- Måten NTNUs forskning kommer ut
på er gjennom studentene. Studentene
her gjør virkelig en viktig jobb!
Vi takker for en hyggelig prat – en
tidsreise – og flotte bilder.
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ELBILEN LA JAMAIS CONTENTE ( NORSK: ALDRI FORNØYD ): DEN FØRSTE DONINGEN TIL Å BRYTE 100 KM/T- GRENSEN

Den kontroversielle elbilpolitikken
TEKST MARTIN LILLEBO OG BÅRD HAGA BRINGELAND

På samme måte som med
ulvejakt, bompenger, innvandring
og reservasjonsrett, har nesten alle
i landet vårt en eller annen mening
om elbiler. Etter hvert som antallet
elektriske biler på norske veier øker i
et forrykende tempo, øker også antall
medieoppslag om emnet tilsvarende
mye. Miljøorganisasjoner flest er
veldig fornøyde med utviklingen,
spesielt nå som vi ser at politikken
fungerer ved at nesten alle de
store bilprodusentene har begynt å
konkurrere om å lage den beste elbilen
til det kommersielle markedet. Noen
iherdige motstandere går imidlertid
hardt og bredt ut mot den rådende
politikken. En av disse er professor
Anders Skonhoft, ved Institutt for
samfunnsøkonomi på NTNU, som har
skrevet en rapport om elbilpolitikken.
Er argumentene hans sterke nok?
ELBILENS TEKNOLOGIUTVIKLING
Den grunnleggende teknologien
er eldre enn de fleste tror. Elbilens
første prototyper begynte å dukke opp

i første halvdel av 1800-tallet. New York
fikk sine første elektriske drosjer allerede
i 1897, og både i 1899 og 1900 ble det solgt
flere elbiler i USA enn både bensin- og
dampbiler til sammen. Fordelene var
mindre støy, vibrasjoner og fravær av
ekkel lukt fra bensin eller kull. Folk solgte
imidlertid ikke hesten sin enda, blant
annet på grunn av bilenes begrensede
rekkevidde, ytelse og elbilens lange
ladetid. Elbilen møter mange av de samme
problemene i dag. Teknologiutviklingen
til elektrisk persontransport dabbet
av i begynnelsen av 1900-tallet, fordi
bensinbilen begynte å stinke mindre enn
tidligere, oljeprisen falt og Henry Ford
utviklet en revolusjonerende effektiv
måte å rulle ut bensinbiler på samlebånd.
Denne konkurransen klarte ikke elbilen
(eller dampbilen) å matche, og etter det
har det vært veldig stille på elbilfronten
helt frem til interessen blusset opp
igjen utover 80-tallet. Årsaken var
blant annet økt bekymring for miljø- og
klimakonsekvenser av dagens bruk av
fossile ressurser, og en økende bevissthet
om at vi en vakker dag går tom for olje.

Spesielt etter årtusenskiftet har det
kommet nye teknologiske løsninger i et
utrolig tempo, og i dag kan en kommersielt
produsert elbil kjøre opptil 500 km på én
ladesyklus.
DEN NORSKE ELBILPOLITIKKEN
Norge står for cirka 0,07 % av verdens
befolkning, men hele 10 % av verdens
elbiler blir solgt i Norge. En offensiv
politikk har ført til at vi har gått fra
ca. 1 200 elbiler til 34 000 på ti år. Det
største insentivet for dette er moms- og
avgiftsfritaket som elbiler har fått, slik at
produsenter har kunnet lage luksusbiler
som Teslas Model S, og konkurrere med
mye mindre avanserte bensinbiler. Dette
har påført staten store tap i form av tapte
avgiftsinntekter, men slik er det vel med
alle nye miljøteknologier? Et nærliggende
eksempel er varmepumpen, som ble
subsidiert inn i norske hjem og bedrifter.
La oss derfor se litt på noen argumenter
for elbilpolitikken.
ARGUMENTENE
Langtidsargumentet for å satse på

elbil i dag, er at noen må sparke i gang
teknologiutviklingen. Dette er kanskje det
sterkeste argumentet for den gjeldende
politikken, og her er Skonhoft uenig.
Det er allerede sterke insentiver
for å lage bedre batterier i andre bransjer.
Jeg synes det er et dårlig argument, sa
Skonhoft på en forelesning i Kjelhuset
tidligere denne måneden.
At det er en viss forskjell i teknologien
bak knappecellebatterier til smartklokker
og bilbatterier ser han ikke ut til å ta
hensyn til. Det er som regel heller ikke
nok at komponentenes teknologi er
på plass. Det må i tillegg eksistere et
marked hvor produsenter kan kjempe
om å gjøre teknologien mer og mer
konkurransedyktig, slik man for eksempel
ser med den stupende solcelleprisen
etter blant annet Tysklands store
satsing med statsstøtte som viktigste
virkemiddel. Tyskerne vil sannsynligvis
ikke kunne tjene store penger på denne
megainvesteringen, men hele resten
av verden kan nå dra nytte av hva de
har utrettet. Den raske utviklingen av
elbiler og den økende konkurransen
mellom stadig flere bilprodusenter vi
har sett de siste årene, er et bevis på at
langtidsargumentet holder.
Hva
med
lokalmiljøargumentet?
De store byene sliter med svevestøv og
forurensende gasser. Mye av det kommer
fra veitransporten; både fra bildekk og
eksosrør.
- I utgangspunktet et godt argument.
Men er dette den beste måten å redusere
lokal forurensning på?, spør Skonhoft,
og peker på at fjerning av avgiftslette på
diesel og å avgiftsbelegge piggdekk er
en mer kostnadseffektivt. Slik vil nemlig
antallet biler på veiene forventes å bli
redusert som følge av økte kostnader. Han
har derimot ingen løsning overhodet for
hva vi skal gjøre med de resterende bilene
på veien. I et overoptimistisk scenario kan
vi si at offensiv avgiftspolitikk vil redusere
antallet biler på veien med 30 % (og kaste
den sittende blå-blå regjeringen som har
gått til valg på å nettopp ikke innføre store
og fæle avgifter). Da sitter vi fortsatt igjen
med 70 % kjøretøy som slipper forbrente
hydrokarboner ut i bylufta. Disse kunne
med fordel ha gått på elektrisk drift.

Klimagassargumentet er kanskje det
Skonhoft går hardest ut mot. Når man skal
vurdere effekten er det tre analyser man
bør gjøre:
1. Kjøreefffekt (CO2-utslippet fra
kjøreenergien)
2.
Livssyklusanalyse (CO2-utslipp
gjennom hele livet)
3. Replacement effect, eller addition
principle (at elbilene ikke erstatter
bensinbiler 1:1)
I analysen av kjøreeffekt, der man i
utgangspunktet vil tro at CO2-utslippet
må legges til null, legger Skonhoft
til grunn at den ekstra elektriske
energien elbilene skal bruke slettes
ikke kommer fra fornybar energi eller
vannkraft. Han baserer seg blant annet
på IEA (International Energy Agency) sin
prognose om at vi i 2035 fortsatt har 65 %
fossil energibruk, i tillegg til scenarier der
han bruker kun kullkraft og kun gasskraft.
Skonhoft legger altså til grunn at vi ikke
skal ha en ren elektrisitetsproduksjon og
kommer naturlig nok fram til at vi da ikke
trenger en ren sluttenergibærer.
Neste moment Skonhoft peker
på er at elbilene ikke alltid erstatter
konvensjonelle biler, men heller kommer
i tillegg.
Det viser seg at veldig mange av
de som har elbil har den som bil nummer
to. Klimagassene for produksjonen av den
andre bilen må også inn i klimaregnskapet,
men det kommer ikke inn i vårt regnskap,
for bilene produseres ikke her i landet.
Her baserer Skonhoft seg i rapporten
på tall fra en undersøkelse Asplan
Viak foretok i 2009. Da var elbilene
kubeformede leketøy med rekkevidde
tilsvarende lengden på ladekabelen. For
eksempel ble ikke Nissan Leaf lansert i
Norge før i 2011. I dag finnes det elbiler
som er alt mellom familiebil og sportsbil,
for ikke å snakke om motorsykler(!), med
rekkevidder opp til 500 km. Og hva med
fem år fra nå? Her viser han seg svært lite
fremsynt, og egentlig litt provoserende lite
kritisk. De første som kjøpte seg bensinbil
for over hundre år siden nølte naturligvis
litt før de kvittet seg med hesten sin. I
dag klarer de fleste seg uten hest, men på
samme måte avventer naturlig nok mange
litt med å skrote den gamle bensinbilen.

Så spør Skonhoft seg: «ER det egentlig
så miljøvennlig?». Men ER det egentlig
så viktig, nå i overgangsfasen? Han
konkluderer med at elbilpolitikken er
galskap og bør stanses. I analysen har
Skonhoft gjort alle de verste antakelsene
han kan gjøre, og sammenligner prisen
for hvert tonn CO2 kuttet med prisen for
klimakvoter, som forøvrig er et av verdens
mest kontroversielle klimatiltak.
Derfor kan ikke elbilene løse
utfordringene, konkluderer Skonhoft.
Undertegnede kommer ikke til samme
konklusjon, og mener at elektrisk
persontransport er en liten brikke i et
stort puslespill som til sammen skal
utgjøre et bærekraftig samfunn. Hvis et
samfunn på sikt skal bli uavhengig av
olje- og kullbasert energi, må dette skje
både i bilen og i kraftverket.
ER DET MULIG?
Det kan sees på som svært vanskelig å
revolusjonere transportsektoren. Når man
vurderer dette, kan det hjelpe å huske
hva vi allerede har klart: plattformer
høyere enn Eiffeltårnet har blitt bygd ute
i havet; oljerør har blitt lagt kilometervis
inn til fastlandet; gigantiske anlegg
har blitt bygd for å raffinere slagget til
brukbart drivstoff; infrastruktur for
drivstofftransporten har blitt organisert
og realisert, og det har blitt bygd en
bensin- og dieselpumpestasjon i hver
eneste lille bortgjemte avkrok i dette
utilgjengelige potetlandet vi bor i. Det
gikk faktisk helt fint! Det som må endres
nå, er at dagens drivstoffstasjons-tilbud,
som i dag tilbyr oljebasert drivstoff og
diabetesfeite pølser, i tillegg må selge
elektrisk ladeeffekt til en god pris.
KILDER:
(1) WWW.THECHARGINGPOINT.COM/NEWS/LONDONGETS-A-NEW-ELECTRIC-TAXI-FROM-1897.HTML
HTTP://LEVENDEHISTORIE.NO/LEVENDE/
FORSIDEARKIV/DA_ELBILEN_VAR_STOERST
HTTP://SNL.NO/ELBIL
HTTP://WWW.GRONNBIL.NO/
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Renselsen
TEKST AUDUN ENGSTRØM
FOTO HARALD UNDHEIM

Vi har alle fått med oss den pågående
linjeforeningsopptaksdebatten
(LFOD) som har herjet det nasjonale
nyhetsbildet den siste tiden. Siden jeg
personlig ikke husker annet fra min
egen Renselse enn at jeg lå tre timer i
fosterstilling i dusjen i etterkant (takk
gud for fjernvarme), bestemte jeg meg
i år for å ta turen for å se: Er Renselsen
faktisk like ille som en IS-event eller
er det bare som en søndagstur med AlQuaida?
Da jeg kom fram var det tydelig at
det var en religiøs bønnestund som
var på gang. Majoriteten sto på kne
mens et knippe utvalgte sto rundt; de
hadde tydeligvis gamblet på at vinteren
allerede hadde ankommet, med

heldekkende ansiktsplagg og svarte
klær for å maksimere varmeeffekten
fra sola. Lurt. De knestående, kledd i
grønt, så ut til å vise stor ydmykhet
for de vinterkledde herrene, og da
et iskaldt vindpust traff kinnet mitt,
kjente jeg selv at jeg begynte å vise stor
respekt for deres evne til å ta fornuftige
avgjørelser og angret på at balaklavaen
lå igjen hjemme.
Da en av de svartkledde herrene
begynte
å
snakke
og
nevnte
«RENSELSEN», tenkte jeg at i år skal de
nok sørge for at tøyet til fadderbarna
blir rent. Men til min store forskrekkelse
gikk nå en del av de svartkledde rundt og
sprayet diverse matvarer og egg på tøyet
til de grønnkledde. Etter et raskt googlesøk på telefonen fikk jeg imidlertidig

raskt hvilepuls igjen, da det viste seg at
en del lesere på kvinneguiden benyttet
disse matvarene til å få bort flekker. Likt
løser likt, var det ikke så? Så langt virket
Renselsen som det perfekte navnet på
dette arrangementet, og det var tydelig
at mine timer i dusjen for et par år
siden trolig bare var en liten glipp fra
arrangørens side.
Mens jeg enda hadde mobilen oppe
ble jeg fristet til å gå inn på Itslearning
og se om hun søte jenta i klassen vår
hadde svart på den formelle, men søte,
dateforespørselen jeg sendte noen uker
tilbake. Det hadde hun ikke. Like før jeg
logget ut så jeg til min store forskrekkelse
at jeg hadde en ugjort øving som skulle
inn på tirsdag. Jeg avbrøt umiddelbart
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observasjonen av Renselsen for å gå og
gjøre den. Dessverre lå det ingen kok
ute på ELH (EMILs lille hjelper, red.
anm.), så jeg så meg nødt til å dra ned
til Jernia for å kjøpe en pølseklype, så
jeg kunne fiske ut en allerede levert
øving fra hylla med øvinger. Det viste
seg som en ganske vanskelig oppgave,
men med litt kirurgisk presisjon klarte
jeg det til slutt, uten å bli oppdaget av
noen stud.”ass”(er). Hehe.
Dette tok dog så lang tid at da jeg
kom tilbake var Renselsen så godt
som ferdig. Jeg fikk et sjokk da jeg så
renhetsgraden til fadderbarna. 11 av
10 grønnkledde jeg spurte bekreftet
at de var mer skitne nå enn da de
ankom. Det var både kebabfett og
fiskeslo om hverandre. Da jeg prøvde å
få svar fra EMIL-styret om de vurderte
å trekke seg på grunn av misvisende
arrangementnavn, fikk jeg ikke noe svar.
De ville heller ikke gi noen kommentar
på om det neste år kunne være aktuelt
å bytte ut fiskeslo med vaskemiddel og
bruke et saltbad istedenfor badekaret

med kebabfett. Kritikkverdig.
Og mens jeg sto der forferdet og
med flere spørsmål enn svar, husket
jeg plutselig hvorfor jeg selv hadde
ligget så lenge naken i dusjen og grått
etter min egen Renselse. Den grønne
lykkebuksa som jeg hadde på meg da
jeg vant 200 kroner på skrapelodd i
07. Den grønne genseren jeg fikk mitt
første kyss i, i en alder av 16 år. De
lette joggeskoene jeg løp 60 meteren
på 8.5 med i åttende klasse. Dahlspappen, som nesten hadde blitt en kjær
pyntegjenstand å regne for den uken
den hadde ligget på kjøkkenbenken i
leiligheten. Alt hadde blitt så nedgriset
at det måtte kastes, på tross av mitt
kraftige gjenopplivningsforsøk med
Vanish og Omo. Selv bokseren min fra
Calvin Klein stod ikke til å redde.
Og mens sorgen over tapet av alle
de fine grønne plaggene og den over
gjennomsnittlig store bokseren slo over
meg, passerte plutselig de siste to årene
av livet mitt i revy. Jeg innså plutselig

hvordan EMIL-styrets dårlige evne til å
navngi eventer faktisk hadde ført til at
Renselsen hadde fått et perfekt navn.
Ikke slik det opprinnelig kan tolkes, for
det var ingen tvil om at tøyet ble mer
skittent av Renselsen, men på et dypere
nivå – jeg innså at man blir renset for
det man frykter. For pripne personer var
det fiskeslo, for vegeterianere kebabfett,
for grøthatere en spiseskje med kanel
og for meg, frykten for å miste klærne
som symboliserte så mye i livet mitt.
Etter at artikkelen ble ferdigskrevet
svarte EMIL-styret på henvendelsen
min. Det viste seg at de var klar over
at tøyet ble mer skittent etter endt
arrangement og at “Renselen” bare var
ment som en metafor for å rense sjelen.
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“Fadderperiodens
behovspyramide”
1. plass

“MASTER I FYLL # EMIL14”

“FYLLA OG FEST., EMIL GJØR DET BEST!”

Komitérebusløp - konkurranse
TEKST MEDIAKOM

På dag 10 inn i fadderperioden var det på høy tid at de nye
spirene skulle bli kjent med EMILs mange komiteer! MediaKom
var selvfølgelig en av disse. Hvem er så MediaKom? Jo, det er
vi som lager den feteste avisen på denne siden av haugen:
Vannmagasinet! Vi har snart opptak av grafiker/tegner,
reporter, emilweb-ansvarlig og fotograf, så følg med!
I år fikk de slitne fadderbarna i oppgave å ta et bilde med
temaet “typisk fadderperioden” og lage en passende bildetekst
til. Hovedpremien i år er en kasse med hjemmebrygget øl på
MediaKom-festen 10. oktober, som er åpen for alle!

JURYENS BEGYNNELSE:
Vinnerbildet viste godt humør og stå-på-vilje, i tråd med
EMILs retningslinjer. Evnen til å dra inn faglige begrep i
bildeteksten viser at vinnerne kan tenke tverrfaglig. Elementene
som er med er paraply, kjemibok, volleyball og ølflasker, som
representerer fadderperioden på en formålstjenlig måte, og de
er dessuten godt plassert i prioritert rekkefølge. Bonuspoeng
for å ta med to utvekslingsstudenter på bildet!
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Sylane-tur
TEKST SARA MUNZ- KLØVE
FOTO HARALD UNDHEIM

Noen ganger kan man planlegge så mye man vil, men været
er noe vi ikke har kontroll over. Dette fikk 28 turglade EMILere
kjenne på kroppen da vi dro med KomPåTur til fjells med
Storsola i Sylane som mål.
Lørdag troppet vi opp mannsterke foran hovedbygget,
med humør og forventninger på topp. Vi hoppet i bilene og
kjørte straka vegen til Nedalshytta, som var basecamp. Her
ble kvelden fylt opp av middag à la primus, kake og quiz
rundt leirbålet, mens mørket senket seg rundt oss. Spente

turgåere sovnet til lyden av regnet mot teltduken, klare for
morgendagens utfordringer.
Søndag startet tidlig, og etter litt frokost og kaffe var vi
klare for å bestige Storsola, 1711 moh. Vind og regn fra første
sekund gjorde dette til en slitsom affære. Med allværsjakke og
sekk føk vi som de fjellgeitene vi er oppover de strake vidder
og bratte åser, innover mot svenskegrensa. Vanndammene
i skoene økte proporsjonalt med høydemetere, og innen vi
var ankommet foten av fjellet var de fleste søkkvåte. Dette
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satte ingen stopper for humøret, her går vi etter: «Det finnes
ikke dårlig vær, bare dårlig klær!»
Imens vi klatret oss oppover økte både vind- og regnstyrken,
og vi ble minnet på fjellvettreglen: «Det er ingen skam å snu».
Oppover mot toppen fikk de fleste kjenne på sterke vindkast,
snø og sideveis haggel. Det er viktig å kjenne på sine egne
grenser når du vandrer i fjellet, og det er fullstendig lov til
å redefinere «fjelltoppen» du skal bestige. 16 hardbarska
KomPåTurere kom til toppen av Storsola, og fikk prøve seg på

verdens korteste Sverigetur – Storsola er nemlig en del Norsk
og en del Svensk!
Det var en kald og våt gjeng som ble gjenforent på
parkeringsplassen, men med et humør og vilje som skal
applauderes! En så fin turgjeng skal man lete lenge etter, med
et humør som skinte som sola. Takk for turen!
Hørt på tur:
«Turen var forferdelig, men selve turen var kjempebra!»
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Klovneløpet
TEKST MORTEN LEKVEN

Det var mye liv på plenen da Klovneløpet gikk av stabelen, i år for tredje
gang. Klovneløpet er et veldedighetsarrangement som ble startet i regi av
EMIL, der inntektene går til sykehusklovnene på St. Olavs Hospital. Klovnene
er skuespillere som besøker barn som er innlagt på sykehuset for en lengre
periode og gjør den grå hverdagen deres
litt lysere.

FOTO HARALD UNDHEIM

TIMINI I LABFRAKK. FOTO KRISTOFFER

BERG, EMIL, JANUS OG SMØREKOPPEN. FOTO TALE BÆRLAND

MYHRE, KRISMYHRE.COM

Torsdag 4. september var plenen
bak hovedbygget fylt med latter,
engasjement og ikke minst klovner,
fra tidlig om morgenen til langt
utpå dagen. Tradisjon tro var det
linjeforeningsstafetten som fikk æren
av å starte dagen, og her var det knyttet
stor spenning til EMIL-laget, som
hadde vunnet begge de foregående
årene. I første heat var det stafettens
store overraskelse, Hybrida, som var

raskest, foran blant annet Klovneløpets
hovedsponsor, Multiconsult, som for
første gang stilte med lag i stafetten.
I andre heat trakk Omega det lengste
strået, og vi lot oss alle imponere av den
gjennomførte utkledningen til Timini
(heldekkende labdrakt). Deretter var
turen kommet til EMILs førstelag, som
vant med solid margin foran Berg, som
hadde fokus på personlig verneutstyr,
Smørekoppen,
i
sine
velkjente

kosedresser, og Janus, som stilte i fullt
amerikansk fotball-utstyr.
I nest siste heat fikk vi også et par
overraskelser – her stilte blant annet
kube 9, beboerne i en kube på Berg
Studentby, og en gjeng fra Bergen
Challenge, som var i byen for å skape
blest rundt studentlekene i Bergen. Her
trakk Spanskrøret det lengste strået, og
var dermed klare for finalen. EMILs eget
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mannskor for veltalende herremenn,
Høystemt, fikk fart på tweedjakkene og
slo EMILs andrelag i det siste heatet.
Her stilte også ISFiT i kappene sine og
Pirum i sedvanlig stil og med fanen som
stafettpinne.

VINNERENE AV STAFETTEN.
FOTO KRISTOFFER MYHRE, KRISMYHRE.COM

I finalen var det våre kjære venner
fra Ingeniørvitenskap og IKT, Hybrida,
som var raskest rundt plenen og kunne
dermed ta med seg vandrepokalen hjem.
I intervjuet som fulgte kom det blant
annet frem at de hadde ladet opp med
«rask fest» i løpet av fadderperioden
og at de hadde droppet å kle seg opp
i de karakteristiske kiltene i frykt for
uanstendige bilder.
Før finalen smatt dagens desidert
mest useriøse innslag seg inn:
krempaikastingen. Tre kjente og kjære
forelesere, Trond Toftevaag, Åsmund
Eldhuset og Halsten Aastebøl, stilte opp
med glimt i øyet. Etter loddtrekning fikk
tre heldige vinnere kaste krempai på
hver sin foreleser, til publikums store
fornøyelse. Ryktene sier at pådriveren
for kremkastingen, Sigurd Lindstøl, selv
endte opp med en pai i trynet i løpet av
dagen.

KLODEN SER VARM UT.
FOTO HARALD UNDHEIM

DET KLOVNETE KLOVNESTYRET.
FOTO KRISTOFFER MYHRE, KRISMYHRE.
COM.

En annen ting som var nytt av året
var oppvarmingen før løpet. Det var
felles aerobics, ledet fra scenen, noe som
førte til at stemningen steg enda et par
hakk. Også i trimklassen var det mange
gøyale kostymer, blant annet Waldo, en
jordklode (ingen andre planeter stilte),
en isbjørn, UKA-mannen, en gjeng på
vei til Oktoberfest, og Martin Høydals
froskemannstolkning av Dr. Indiana
“grilldress” Jones (sistnevnte skal i
følge legenden ha løpt mangfoldige
mil bare for å nå frem til startstreken,
grunnet et lite samarbeidsvillig
sykkeldekk). Vår tidligere Kongsknekt
var dessverre uheldig med sin jetpack,
og en av jetmotorene knuste etter bare
metrene. Kanskje ingeniørspiren velger
andre materialer enn glass og duct-tape

neste gang? Og på toppen av det hele
dukket det opp en meget overbevisende
ku i to deler som endte opp med prisen
for beste utkledning.
I Nordre hadde vi samlet 45
femteklassinger til en dag med
aktiviteter, lek og moro. De ble
underholdt
av
buktaleren
Erik
Mogeno og kaninen Kalle, magikeren
Lord Christian og en komiker. De
fikk også være med på rebusløp, og
vitenskapssenteret stilte opp med noen
knallgode eksperiment. Da løperne kom
forbi, sto alle sammen og heiet med
både plakater og heiarop. Barna løp også
stafett, med god hjelp fra klovnene. Alt i
alt var det en magisk dag i byen for både
barn, klovner og ikke minst løperne.
Raskest tilbake til Gløs var Sindre
Hammerlund og Anniken Ruud, i sine
respektive klasser. De endte dermed
opp med hver sin flotte premie, og store
mengder skryt fra dagens eminente
konferansierer, Anders Tangenes og
Martin Bergland. De hadde i tillegg
fått med seg Rune Bratseth til å
kommentere løpet. Totalt var det 414
av de 500 påmeldte som løp i år, en
markant økning fra 291 i fjor.
Dagen ble avsluttet med et
heidundrende “AfterRun” i Storsalen,
der Watt Sound spilte og DJ Mauseth
snurra plater. En herlig avslutning på et
herlig arrangement. Men vi er fortsatt
ikke helt i mål. Klovnestyret har lovet
å løpe én runde rundt plenen per 39 kr
som ble donert, noe vi alle gleder oss
til å se. Totalt ble dette 213 runder, der
Espen og Kjetil endte opp med over 30
runder hver. Ifølge styret er de veldig
fornøyde med arrangementet, og håper
å slå fjorårets sum på 160.000 kr.
Sist, men ikke minst, vil vi takke
alle som var med å gjøre dette til et
fantastisk arrangement – og oppfordre
til å søke Klovnestyret. Bli med å gi noe
tilbake til byen!

VANNMAGASINET

Ekskursjon til Smøla
TEKST NORA P. SAGATUN
FOTO HARALD UNDHEIM

Ekskursjonen til Smøla var lite omtalt, og personlig hadde jeg ikke
forventninger om annet enn maten vi hadde blitt lovet. Store deler av EMIL
‘14-kullet stilte allikevel opp på Gløshaugen en kjølig torsdagsmorgen. Etter at
Halsten hadde uttalt navnene våre feil, stod en tre timers kjøretur på planen.
Vi brukte ikke lang tid ute på øyen før vi skjønte hvorfor denne øyen var så
lite omtalt; hva var det egentlig å fortelle? Smøla har et vakkert landskap og
en stor vindpark. Punktum.
Uansett, vindparken ga oss ekstra energi (bokstavelig talt) og det var virkelig
fint å få se vindkraftverket. Det var god stemning i gruppen, noe som førte til
en del brukbare instagrambilder og noen tålelige regnestykker. En selfie med
EMILs egen vindmølle var på sin plass og vi følte oss som ekte EMILere.
Middagen (som jeg hadde gledet meg til) ble kunngjort – Baccalao!? Noen
likte ikke fisk, andre likte ikke tomat (?). Det var også en håndfull EMILere
som hadde fått en avsmak for sjømat etter at de rullet rundt i fiskeslo under
renselsen. Heldigvis serverte de også loff med smør.
Etter måltidet ble vi spredd rundt på øyen. Noen brukte kvelden til å se på
brudekjoleprogrammer på TV2 Bliss og andre var oppe til langt på natt mens
de drakk øl og flørtet. Uavhengig av kveldens aktiviteter var det en særdeles
trøtt og sliten gjeng som dro til Hydros aluminiumsanlegg dagen etter.
Hos Norsk Hydro ble vi fôret med både ciabatta med kylling og nyttig
informasjon. Jeg tror vi fikk et greit innblikk i norsk aluminiumsproduksjon,
noe som helt sikkert er en fordel videre i studiet vårt. Etter besøket hos Hydro
var det faglige slutt og vi var giret på å komme hjem så tidlig som mulig.
Da vi endelig fikk festet setebeltene og var på vei til Trondheim satt vi igjen
med nye venner, en del sladder og en selfie med Emil in Ventus. Maten levde
kanskje ikke opp til forventingene, men det gjorde turen – den var helt grei.
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FOTO ALEXANDRE ZIELKE

FOTO HARALD UNDHEIM
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Diverse erotiske lyder fra en
båsene på jentedoen vitnet om at
noen hadde det litt hyggeligere
enn andre, da immballet nærmet
seg slutten. På samme bås ble det
senere på kvelden observert spor
etter den amorøse akten. Ryktene
sier at minst én tredjeklassing var
involvert.
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Tidligere redaktør på LINKhyttetur (etter et par tequila):
Hvis jeg har drukket så mye at
jeg ikke husker navnet på alle
de seks konene til Henrik VIII,
da er jeg for full!
av
Jägerwisser-mester delte 90-seng
med fadderbarn på LINK-hyttetur
#godStemning

En rekke tredjeklassinger satt i et visst
vindu og studerte ferske førsteklassinger da
de var på vei ned til Peppes første mandag i
fadderperioden. Applaus ble hørt fra utsiden.

Komitéleder var på
desperat jakt etter
kjøtt på vei hjem
fra immballet.

Andreklassing
krasjet gruppebildet
til tåkeluren på
EMILs immball.

På gåtur fra vors til 3B ble fadderne + noen
fadderbarn litt vel gira. Helt ut av det blå
løper
plutselig et fadderbarn over veien rett bak
en ATV og
trommer raskt på bagasjeboksen bakpå
den. ATVen bråstopper, snur og kjører etter fadderba
rnet,
som løper avgårde i en helt syk fart. Vi andr
e står
fortumlet igjen, men løper etter dem. Noe
n kvar tal
bortenfor finner vi dem i et smug. Det viste
seg at
føreren av ATV-en var en politimann på vei
hjem fra
vakt. Da fadderbarnet så at føreren holdt
opp et
politiskilt, gav han raskt opp. Han slapp
heldigvis
med en advarsel og skjennepreken om å
oppføre seg!
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FOTOGRAF/FILMSKAPER?
Fotograf og filmskaper

GRAFIKER?
Grafiker/tegner
Vi søker kreative personer som
liker å tegne eller designe.
Arbeidsoppgavene dine vil være
å designe plakater for andre
komiteer, tegne illustrasjoner
i avisen eller bestemme layout
på avissaker. Vi har hele
Adobe-pakken til rådighet!

Vi søker personer med interesse
for fotografering og fotoredigering.
Arbeidsoppgavene dine vil være å
dokumentere arrangementer som EMILfestivalen, EMIL-lekene, konserter
(med pressepass) m.m., og
å ta
illustrerende bilder til avisen, med hele Adobe-pakken til
rådighet for redigering. I tillegg får
du gjennom MediaKom tilbud om
oppdrag for immballet og andre store
arrangement, mot godtgjørelse.

Erfaring innen design er ikke
nødvendig, men positivt.
Innføring i InDesign og
eventuelt
Photoshop,
programvarene
for
design av plakater
og avis, vil gis etter
behov.

Det er også positivt med interesse for
film og -redigering, da dette er noe vi
prøver å få til mer av i MediaKom.
Noe erfaring innen fotografering er ønsket.
Det er en fordel (for deg) om du har eget
kamera, men Vannmagasinet eier også
et.

Søknadsfrist: 12. oktober

Søknadsfrist: 12. oktober
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Reporter

emilweb-ansvarlig

Vi søker personer som liker å stille spørsmål, snakke med
folk og skrive. Arbeidsoppgavene dine vil være å skrive om
arrangementer rundt linjeforeningen, portrett-intervjuer
med forelesere, innlegg om saker du bryr deg om, og mye
annet. Eksempler
på
tidligere
suksesser
er
fyllaintervju
på kjelleren,
oppdatering
på
dagens
klimapolitikk og
konsertanmeldelser
(med pressepass!).

Vi søker en person for å administrere EMILs nettside, emilweb.
Den viktigste arbeidsoppgaven vil være å drifte siden, noe
som innebærer å legge ut bilder etter arrangement og holde
siden oppdatert, i nært samarbeid med resten av MediaKom
og EMIL-styret.

REPORTER?

Erfaring er ikke nødvendig
– og hva rettskriving angår,
så blir alt korrekturlest før
trykk.
Søknadsfrist: 12. oktober

WEBANSVARLIG?

Du vil også ha kontakt
med webutvikleren vår,
Dogu, som ordner større
ting på nettsiden, samt
grafikerne i MediaKom,
for å forbedre designet.
Erfaring innen nettutvikling
er
ikke
nødvendig, men det kreves
at du klarer å sette deg inn i
et system.
Søknadsfrist: 12. oktober

Elgen observerer
... at EMIL fyller 16 år i år
... at EMIL er over seksuell lavalder
... at Placebo er over dobbelt så gamle
... at ØlKom-leder har startet Daglighallen mikrobryggeri
... at førsteklasse har fått et band
... at ManneKom sølte kaffe under Komitérebusløpet
... at KvinneKom straks kom og tørket opp
... at vår kjære Lovinda endelig er Æres-EMILer
... at på høy tid og vel fortjent
... at vår kjære Synnøve fikk fortjenestemedalje
... at gratulerer begge to
… at du bør engasjere deg
... at Uka 2014 nærmer seg
... at den er på Ås i år
... at kontoret har fått “panteautomat”
... at utskrift koster penger
... at oktober er en bra måned i ManneKom-kalenderen
... at kalenderen snart er ferdig
... at håper det kommer ny i 2015
... at EMIL vant fiaskoprisen på badekarpadlingen
... at det er gøy uansett
... at styret kan danse
... at Vannmagasinet er på enda flere sider enn i vår
... at MediaKom er awesome
... at Vannmagasinet er den kuleste avisen på denne siden av haugen
... at MediaKom rekrutterer
... at infofest fredag 10. oktober
... at du bør søke
... at før 12. oktober!

Teknologi: Hva er den teoretisk maksimale virkningsgraden
for vindturbiner (kjent som Betz’ lov)?
Naturvitenskap: Hvor mange kg hydrogengass gir elektrolyse
av 18 kg (1 kmol) med vann?
Klima: I hvilket år kom Brundtlandkommisjonen med sin
rapport, der de introduserte begrepet “Bærekraftig utvikling”?
Energibruk: Norge er nesten 1 promille av jordens befolkning,
men har vi ca. 1, 5 eller 10 % av klodens elbiler?
Ymse: Hvor mye av EE-avfallet gjenvinnes i dag?

- 59 %. I praksis er 50 % det beste man klarer.
- 2 kg. 1 kmol H2O gir 1 kmol H2.
- I 1987. Rapporten het “Our common future”.
- 10 %.
- Hele 80 %. Gjennvinningen av mineralene er 40 til 50
ganger mer effektiv enn gruvedriften på dem.
Fasit

EMIL-ingeniørspillet

Emil-ingeniørspillet

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

