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Hilsen fra Styret
Kjære alle vårglade Vannmagasinet-lesere! Nå som våren og
eksamenstid nærmer seg med stormskritt, er det ekstra godt
å sette seg i solen med en kaffe og lese om alt som skjer i
EMIL. Vi kan stolt si at EMIL-festivalen var en knallsuksess,
med rundt 200 gira EMILere løpende og dansende rundt på
Klubben, og det skal sies at vi er utrolig imponerte over det
nye EMIL-bandet, The Conductors! Makan til stemning har
man knapt sett siden The Funktions. I tillegg har det vært
utrolig mye aktivitet i komiteene våre dette halvåret, noe som
varmer de gamle styrehjerter.
Vi ønsker alle en kjempefin vår og masse lykke til på
eksamener! PS: Vi har hørt at litt fotoner med vitamin D
bedrer lesekonsentrasjonen i eksamenstiden.
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Klem et tre, vann en blomst og vær glad
i hverandre!

Leder
Hei, kjære EMILer!
Enda en ny utgave av Vannmagasinet er nå ute. Redaksjonen bak
avisen håper du finner mye glede og opplysning i denne utgaven!
Siden sist har det vært mye snakk om en viss klimalov. Hva er
det, spør du kanskje? Det er slik at Stortinget vedtar klimamålene
våre. Klimaforliket har du garantert hørt om! I 2008 vedtok
Stortinget at 2/3 av de planlagte kuttene skulle skje her i landet.
Det er vel og bra. Problemet er at det bare ikke skjer. For i 2008
fant man fort ut at det var ganske mye enklere og billigere, og
ifølge visse innflytelsesrike samfunnsøkonomer bedre, å “kutte”
ved å kjøpe klimakvoter.
Når du ser grafer over CO2-utslippene våre på vei ned, blir du
grundig lurt. For det første er vi så freidige å ta med tilvekst av
skog som klimakutt, noe som er veldig uvanlig, og for det andre
har vi kjøpt avlat fra EU og u-land. Dermed sitter vi igjen med få
reelle kutt. Derfor trenger vi klimaloven som nå skal utarbeides.
Da må faktisk regjeringen følge Stortingets klimavedtak.

I fjor, da det var stort oppstyr rundt elektrifisering av
oljeplattformene på Utsirahøyden, vedtok også Stortinget at
man skulle pålegge Statoil å bruke HVDC-kabel fra land heller
enn gassturbiner der ute. Det var mye hemmelighetskremmeri
hos olje- og energiminister Tord Lien (FrP), departementet
hans og Statoil, og det er slett ikke utenkelig at det uten så
mye offentlig press hadde endt med delvis brudd av Stortingets
pålegg. Så her er det viktig at media og vi
følger med og kontrollerer myndighetene
og de store selskapene!
Uansett, jeg håper du finner noe
interessant å lese om i denne blekka, enten
det er om ølstilen saison, midtsideintervjuet, Nexans’ nyheter om
Tysklandskabelen eller en av
våre miljøsaker. Kos deg med
Vannmagasinet, og lykke til med
eksamenslesingen!
- Bård Haga Bringeland,
redaktør og komitéleder
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TEKST MORTEN LEKVEN

Et blikk på Studentrådet

Watts up
Energinyheter
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND OG MARTIN LILLEBO

HVDC-KABELEN MELLOM ROGALAND
OG STORBRITANNIA BLIR EN
REALITET! Nå har partene signert
investeringsbeslutningen på verdens
lengste undersjøiske kraftkabel. Den
får en kapasitet på hele 1400 MW og vil
forhåpentligvis kutte pristoppene i begge
land. Etter planen skal forbindelsen settes
i drift i 2021. Dette skjer ikke lenge etter
at Tysklandskabelen, også på 1400 MW,
som skal settes i drift i 2018. Hvordan disse
påvirker prisene i Norge, gjenstår å se.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES I JAPAN
HAR OPPLEVD ET GJENNOMBRUDD
I SIN FORSKNING PÅ TRÅDLØS
ENERGIOVERFØRING. I midten av mars
lyktes selskapet i å lyse opp en sett med
LED-pærer ved å sende 10 kW effekt i form
av mikrobølger over en avstand på 500
meter. Det langsiktige målet er å kunne
etablere solcelleanlegg i verdensrommet
som kontinuerlig sender fornybar energi
ned til fastlandet.

OLJEPRISKRIGEN FORTSETTER, MED LAVE
OG VARIERENDE PRISER. Bakgrunnen for
dette er at OECD vil svekke konkurransen
i blant annet Nord-Amerika. I USA og
Norge er produksjonskostnadene bare
noe lavere enn prisene, så en ytterliggere
prisreduksjon kan gjøre mange felt
ulønnsomme. I for eksempel Saudi-Arabia,
derimot, er produksjonen mye billigere, så
OECD-landene skrur opp produksjonen og
presser prisene på denne måten ned – noe
som til slutt kan presse ut konkurransen.
Saudi-Arabia produserer nå mer enn de har
gjort siden 1980-tallet.

VED GATWICK FLYPLASS I ENGLAND HAR
MAN KANSKJE FUNNET ET GIGANTISK
OLJEFELT. Oljen ligger i tette steinlag,
og hvis de kan hente ut 15 %, så tilsvarer
det 5-15 milliarder fat olje, som er mange
ganger størrelsen på Johan Sverdrup-feltet.

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter fra
alle instituttene på fakultetet. De jobber med å ivareta
studentenes interesser og er representert i alle lederorgan
på NTNU. EMIL har en representant i Studentrådet IME,
Beate Nesje, og en i Studentrådet IVT, Anna Knutsen. Deres
hovedoppgave er å hente inn informasjon fra studentene,
og dermed finne ut hvilke saker som er viktig for oss.
Som de fleste sikkert ikke har fått med seg, velger vi
i siste uka i april nye instituttillitsvalgte og dermed nye
representanter til studentrådene. Da vi på EMIL tar demokratiet
seriøst, i motsetning til våre venner på petroleumsfag, kan
alle som har lyst stille til valg, uavhengig av klassetrinn,
politisk overbevisning, tidligere akademisk karriere (til og
med om du har gått petroleum) og karakter i exphil. Det er
lønnede stillinger, på lik linje med studentassistenter, og gir
mulighet til et godt innblikk i hvordan byråkratiet på NTNU
henger sammen. Man får være med på fakultetsstyremøte
4 ganger i året og møter resten av studentrådet hver 3. uke.
Man har kontortid 2 timer i uken – våre representanter sitter
i 3. etg (flytter snart til 2. etg) på gamle fysikk på tirsdager
kl. 10-12, der man tar imot studenter som kommer for å ta
opp en sak, klage på en foreleser eller bare slå av en prat.
Du lurer kanskje, som meg, på hvordan man stiller til valg.
Dersom du sjekker NTNU-mailen din ekstra nøye, skal du
finne en mail som spør om akkurat du vil stille til valg, med

instrukser om hvordan. Vi håper at mange stiller til valg, og
stemmer ved valget, da disse stillingene har hatt en lei tendens
til å gå i arv blandt venner og bekjente, eller som på petroleum,
direkte til søsken på grunn av formelle feil i nominasjon/valg.
Ifølge EMIL sine representanter har rådene god
gjennomslagskraft, spesielt på grunn av at det er oss
studenter som er instituttenes hovedprodukt. Det er derfor
avgjørende hva de formidler videre i aktuelle saker. Eksempler
er debatten om jentepoeng, fusjonens innvirkninger på
studiekvaliteten for oss på 5-årig master, og den nye
struktureringen av bygningsmassen på Gløshaugen. Her
har vi hørt noen rykter om møterom og grupperom for
linjene, der klassene kan boltre seg (noe à la matteland).
En annen av instituttenes hovedoppgaver er å drive
relevant forskning for de aktuelle bransjene, men her
kommer private kontrakter, som den store Statoilkontrakten, inn som en problemstilling. Hva innebærer
den egentlig, og hva er det etisk riktig at Statoil får
bestemme på NTNU? Money talks, moral walks?
Studentrådet må ikke forveksles med Studenttinget, som
er NTNU-studentenes øverste politiske organ, med 25 valgte
representanter fra NTNU sine syv fakultet samt tre ledere.
Studentenes to representanter i NTNU-styret, Elise Landsem
og Christian Tangane, har mye kontakt med Studenttinget,
som dermed får formidlet sine saker og meninger.

DANMARK BYTTER BRENSEL I
KULLKRAFTVERKENE SINE. Danskene
satser på å innen 2020 ha byttet ut 60 %
av kullet med trepellets. Det settes likevel
spørsmålstegn ved hvor miljøvennlig
denne overgangen er, spesielt siden
det er ventet at mye av pelletsene skal
komme fra Nord-Amerika. Også til
husoppvarming har pelletsene i stor grad
tatt over for oljefyr de siste årene, framfor
de dyrere varmepumpene. Danmark
ser også for seg å bruke mer elektrisk
oppvarming framover, for å dra nytte av
kraftoverskuddet når det blåser bra.

KINA PLANLEGGER JERNBANE UNDER
MOUNT EVEREST. Den skal gå fra Tibet
til Nepal, som en forlengelse av verdens
foreløpig høyesteliggende jernbane, som
går fra Beijing til Tibet. Strekningen
planlegges å bli ferdig allerede i 2020.
Kina vil med dette få direkte tilgang til
det gigantiske indiske markedet, hvor
handelsveiene nå hovedsaklig går til sjøs.

Organisasjonskart for Studentrådet IME
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Vannmagasinet spør

Plastinnpakning på grønnsaker?
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND OG AUDUN TYSNES

Det er noen ting man går og lurer på, og irriterer seg over.
Kanskje du irriterer deg over hvor mye plast som er over alt?
Hvorfor skal alt, fra blomster i butikken til bøker som kommer i
posten, pakkes inn i så voldsomt mye plast? Vannmagasinet skal
framover utfordre bedriftene med spørsmål som folket lurer på,
spørsmål som selskapene ikke nødvendigvis vil ha. Først ute er
KIWI, som svarer på spørsmål om innpakning av frukt og grønt.
Jeg lurer på hvorfor grønnsaker som chili, hvitløk, løk og gulrøtter
m.m. er pakket inn i plast og nett. I mange tilfeller er det snakk
om produkter som har en naturlig innpakning i form av skall eller
lignende. I tillegg blir man i mange tilfeller tvunget til å kjøpe mer
mat enn man ønsker. Dette fører vel til økte mengder matavfall og
annet søppel. Hvorfor er det sånn?
For å ta gulrot først: Gulrot tørker svært fort ut og kvaliteten
forringes hvis den ligger uemballert. Vi har gjort forsøk i noen
butikker på å selge uvasket gulrot løst, det viser seg at disse også
tørker fort ut og interessen hos våre kunder er laber. Miljømessig
er det derfor ingen positiv effekt med å selge løst.
Når det gjelder chili så selger vi noe løst av den, det er noe vi
kanskje vil utvide. Når det gjelder de helt små chilivariantene
som Rawit osv., så går ikke det med det systemet som er valgt i
Norge med selvbetjening og vekt i kassene. De blir rett og slett så
lette per stykk at de må selges i en liten pakke. Vi kommer med
nye pakker i 2015 hvor vi bruker minimalt med plast og svært
tynn plast. Miljømessig er det heller ingen gevinst her med løst.
Løk selges løst i alle KIWI-butikker. Hvis din lokale KIWI ikke har
det får du gi oss beskjed eller ta det med kjøpmann.
Hvitløk har vi løst i noen store butikker. Når det gjelder de fleste
KIWI-butikker må vi begrense oss i sortimentet selv om vi gjerne
skulle hatt alt inne som folk spør etter. Vi ser at der vi har de små
pakkene og løse sammen så selger vi 95 % pakker, så i KIWI må vi

gjøre noen valg. Men hvem vet, kanskje forbruker dreier mot å
velge løse hvitløk, da får vi ta det opp til vurdering. Det at vi gjør
noen slike valg reduserer også matsvinn.

“Vi ser at der vi har de små pakkene
og løse sammen så selger vi 95 %
pakker”

Takk for godt svar.
Du sier det miljømessig ikke er noen gevinst å selge løst. Jeg kan se
for meg at dette kommer av at kundene plukker ut de fineste og lar
resten ligge. Er det flere årsaker?
Når dere er opptatt av matsvinn i alle ledd, gjelder det også
matsvinn hos forbruker?
Jeg kan også tipse om den franske matvarekjeden Intermarche
sin kampanje “Inglorious Fruits and Vegetables” (red.anm: dette
gjøres nå også av Bunnpris i Norge), hvor de kjøpte opp “stygge”
varer (gulrøtter med to bein osv.) nesten gratis, og solgte masse.

så svaret er ja, dette er vi opptatt av. I praksis har dette ført til at vi
har redusert innhold i en del pakninger, sluttet med “3 for 2”, osv.
Jeg har vært og besøkt Intermarche. De har hatt en vellykket
kampanje, fått masse oppmerksomhet i media osv. Men i butikkene
er ikke dette like bra gjennomført. Vi har sett på om vi skulle gjøre noe
av det samme, men har kommet til at dette er mest markedsføring
og ikke så mye substans. Det er en rekke utfordringer med denne
løsningen som i neste instans kan føre til mer matsvinn og ikke
mindre.

Vi ivaretar noe av det samme med vårt First Price-sortiment, f.eks. på
Vi har hatt et prosjekt sammen med Bellona i tre år hvor vi poteter, gulrot, epler osv. Her har vi lempeligere regler for utseende,
blant annet har sett på dette med emballering. Kort fortalt så størrelse osv., slik at produsentene kan få levert mer av sin avling.
viser dette at det i de fleste tilfeller er mer miljøvennlig med
emballasje enn uten på frukt og grønt, dette fordi emballasjen
ivaretar kvaliteten. Den største miljøbelastningen fra frukt og
grønt er dyrkingen, ikke emballasje og transport. Så ved å ta
best mulig vare på produktene gjør vi mest for miljøet. Når det
er sagt mener vi at vi må ha en kombinasjon av løst og pakket i
våre butikker. I den siste tiden har det tendert til å bli litt mer
løst salg igjen, fordi våre kunder ønsker det.

“Den største miljøbelastningen fra
frukt og grønt er dyrkingen, ikke
emballasje og transport”
NorgesGruppen tenker matsvinn totalt sett. Vi har en viktig jobb
å gjøre for at du og jeg skal kaste mindre frukt og grønt hjemme,

Generelt sett jobber vi med å ha pakninger i KIWI som ikke
er for store, dette kan du se på f.eks. gulrot og potet hvis du
sammenligner med våre konkurrenter. Vi er opptatt av redusert
matsvinn i alle ledd. Vi har nok noe å jobbe med fortsatt, det vil
vi også gjøre.
Takk for et konstruktivt innspill, og helt til slutt et lite privat
tips: Når jeg kjøper en pakke med chili legger jeg de jeg ikke
bruker i fryseren. De tiner på et minutt nå du skal bruke dem.

Havets hersker...

TEKST JARAND HOLE

Albatrosser er store og mektige stormfugler, perfekt
tilpasset et liv ute på de ville og flotte havene som dekker
over 70% av kloden vi kaller vår. De har overlevd i habitater
som er blant verdens tøffeste og mest utfordrende i over 50
millioner år. Albatrossens enorme vinger, med en form som er
evolusjonsmessig perfeksjonert, kan spenne over 3,5 meter.
Dette setter disse majestetiske dyrene i stand til å seile timevis
uten å slå et eneste slag med vingene. De kan nå rundt jorden på
bare få dager.
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Men hva driver du med, egentlig?

...med plast til halsen

Etter seks (!) innholdsrike år i Trondheim leverte jeg masteren på sensommeren 2014 og flyttet til Oslo.
Her jobber jeg som prosjekt- og byggeleder i OPAK AS, et tverrfaglig rådgivningsfirma i byggebransjen med
kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Mine ansvarsområder er innenfor VVS og energi. Jeg bor i Oslo
sentrum, i en leilighet sammen med to kompiser: en gammel EMILer og en som har gått bygg.

‘‘ Denne albatrossen nådde aldri ut til havet.
Den hadde alle forutsetninger for å vokse seg stor, større
enn deg og meg, og seile rundt i det fri. Men det rakk den
ikke; den sultet ihjel. Den sultet ihjel fordi magen var full
av menneskets fotavtrykk. Ingen dyr i verden kan fordøye
plast. Plast setter enorme spor i naturen, og hvert år havner
6,4 millioner tonn (6 400 000 000 kg!) menneskeskapt avfall
i havet. Man kan finne plast så langt ut på havet som det er
mulig å komme. Et av de største problemene er at plasten
ikke blir brutt ned av levende vesener, men etter vedvarende
solstråling blir den brutt opp i tusen små biter – mikroplast.
Det kan ta 450 år før engangsartikler laget av plastikk blir
fullstendig brutt ned. Det er derfor det er så ekstremt
vanskelig å rydde opp. Store områder av verdens hav er blitt
en plastsuppe. Nesten all plastikk som er produsert eksisterer
fortsatt den dag i dag. Dette fører altså til at man på de mest
avsidesliggende stedene på jorden, finner mer plastikk enn
naturlig mat for dyr, med en plastikk-til-planktonrate på
10:1.
Ikke bare er plasten umulig å fordøye, men den tiltrekker
seg også miljøgifter som for eksempel PCB og bromerte
flammehemmere – stoffer som vi mennesker har utviklet uten
å tenke på konsekvensene av det. Jo flere biter plasten blir
brutt opp i, jo større blir den totale overflaten som tiltrekker
seg disse giftene. På bunnen av næringskjeden finner vi
dyreplankton som tar til seg næring ved å filtrere vann
gjennom kroppen, og her starter problemet. Miljøgiftene
binder seg til vevet i planktonkroppen, og etterhvert som vi
beveger oss oppover i næringskjeden vil disse giftige stoffene
akkumuleres. Ikke bare går det utover andre arter, men også
oss mennesker som er i toppen av næringskjeden.
Det er vårt hinsides store forbruk som har skylden. Vi drepte
denne albatrossen, men ikke tro at dette var et engangstilfelle.
Arten, som så altfor mange andre, er rødlistet av IUCN,
International Union of Conservation of Nature. Dette er på
grunn av menneskeskapte utfordringer, blant annet massive
mengder med plastavfall i havet – deres koldtbord, og vår
søppeldynge.

Hvor kommer alt dette fra? Vel, mye av avfallet kommer fra
fiskebåter og andre aktører på sjøen, men 80% kommer fra
land. Og vi bidrar – kanskje uten å vite det. For eksempel
brukes mikroplast i kosmetikk, i kroppspleieprodukter som
skrubber og tannkremer. Disse kulene av polyetylen er så
små at de går gjennom renseanleggene og derfor rett fra din
vask ut i havet. Dette er ting vi helt klart kan endre på, så
lenge vi er bevisste på det.
Utvikling er i vårt samfunn blitt synonymt med vekst. Setter
vi pris på naturen og det den gir oss, eller opphøyer vi oss selv
i vårt eget glansbilde og photoshopper vekk søppelet som
ligger strødd rundt oss? Neste gang du er ute å går, ta en titt
rundt deg. Dette er min utfordring til deg. Sjekk langs grøften
og inn i buskaset, sjekk sneipene og tyggisen på fortauet. Vi
vasser i søppel, men er blitt blinde. Plastposer og emballasje
er blitt en del av kulturlandskapet. Vi bruker og kaster, bruker
og kaster. Folk plukker opp hundebæsjen i en plastpose og
kaster posen på bakken. Er det slik vi vil ha det?
I år arrangeres strandryddedagen 9. mai. Finn ut mer på
holdnorgerent.no. Dette er noe EMIL virkelig burde engasjere
seg i, for eksempel langs Nidelven? Det er gøy, sosialt og ikke
minst viktig!
Vis ansikt, bidra – klikk dere inn og #PlukkAnOpp

En plastpose har en
gjennomsnittlig brukstid på 15
minutter. På de siste ti årene
har vi produsert mer plast enn
vi gjorde på hele forrige
århundre.

Hvordan var
overgangen til jobblivet?
Veldig bra, og mye mer glidende enn
jeg hadde sett for meg. Hos min arbeidsgiver
har de en mentorordning for nyutdannede, der
man har en kontaktperson slik at man ganske raskt
setter seg inn i oppgaver og jobbrutiner. Nå på våren
er det lett å savne friheten til å kunne stikke ned i
Høyskoleparken, ligge i solen og ta noen pils og
late som man gjør noe fornuftig hele dagen. Eller
å kunne stikke på en klassisk torsdagstur på
Downtown. Det å ha konstant lite penger
derimot, er noe jeg overhodet ikke
savner.

Hvor
mye av det du har lært
har du faktisk fått bruk for?
Dette var noe jeg alltid lurte en del
på selv under studietiden. Og jeg kan si etter
å ha jobbet et snaut år, at det er overraskende
mye. For min del er det spesielt de siste to årene
med spesialisering og master som er veldig nyttige
og relevante. Men generelt er mitt inntrykk at
utdanningen man får som sivilingeniør er med
på å skape selvstendige og gode medarbeidere,
som er tilpasningsdyktige og som er gode til å
tilegne seg kunnskap.

Navn: Magnus Kolberg Eriksen
Linje: Energi og miljø
Retning: Energiforsyning og
klimatisering av bygninger
Stilling: Prosjekt- og
byggeleder, OPAK AS

Hvem var din
favorittforeleser?
Definitivt
“legenden”
Martin
Ystenes i kjemi i førsteklasse, selv om
jeg aldri var noe glad i ham. Hver eneste
forelesning var som en slags teaterforestilling
med Ystenes i hovedrollen. Jeg har alltid vært
helt håpløs i kjemi, og mitt møte med Martin kan
beskrives som litt turbulent. Mitt beste minne var
etter en semesterprøve, der jeg leverte tidlig og
klarte å bråke litt på vei ut av auditoriet. Ystenes så
sitt snitt til å drite meg ut foran hele klassen ved å
kalle meg for en respektløs idiot, som ikke bare
leverte altfor tidlig men også forstyrret
de andre, mer flittige, studentene.
Han lot meg stå i faget til slutt,
heldigvis ...
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Energiseminaret 2015

En aften med NEF
TEKST AUDUN TYSNES

Vannmagasinet
utforsker NEF i Prinsen Hotell sine
lokaler. Hva er NEF, sier du? Prøver du deg med
forslaget Norges Eiendomsmeglerforbund får du ikke
god respons, eiendomsmeglerforbundet er nemlig årsaken til at
NEF må nøye seg med den smått frustrerende nettadressen n-e-f.no.

NEF står for Norsk Elektroteknisk Forening og er – som de selv kaller seg –
arbeidslivets linjeforening for elkraftfolk. Det er rett og slett et sted hvor man
kan møte folk med den samme fascinasjonen for den elektriske verden. Sagt på en
annen måte, et sted man heller diskuterer Elektrisitetens historie enn Paradise Hotel.

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND
FOTO IVAN SOLØST

Vi er skikkelig privilegerte. Hvert år blir vi invitert til
masse konferanser og foredrag av Energikontakten, både
SmartGridkonferansen, EnergiRike Studentforum, Zerokonferansen, HR- og lederkonferansen, VVS-dagene,
Enovakonferansen og mange flere. Disse blir servert som
på sølvfat for oss, med reise, deltakelse og det annet meste
fullstendig dekket. Men hvor mange har du vært på?
Energikonferanser er ypperlig mulighet for litt
faglig påfyll, eller bare en ny vri eller synsvinkel
på det du allerede kan. Men det aller viktigste på i
hvert fall studentkonferanser er å treffe folk, treffe
de mest engasjerte av dine fremtidige kolleger!

Halsten åpnet møte med å nevne dette
bildet fra Vannmagasinets første utgave.

hatt den siste tiden. Han påpekte at alle tidligere prognoser
for oljeprisen fra store, respektable byråer, har slått helt
feil og spør seg selv om hvorfor vi skal stole på dem nå.
Likevel ser han for seg at oljeprisen kommer til å holde seg
relativt lav og at det betyr nye tider for norsk oljebransje.
Rundt seminaret var det muligheter for mye sosialt!
På fredag kveld var det stor festmiddag, med god
mat og tilfeldig bordplassering – her kunne du ikke
unngå å bli kjent med andre! Som EMILer ble jeg
plassert med en samfunnsøkonomi-studine og en
maskin-student fra NMBU og en indøkstudent
fra Technische Universität München. Det var
altså en fantastisk tverrfaglighet blant deltakerne!
Har du enda ikke tatt skrittet og faktisk blitt med
på konferanse? Det anbefales på det sterkeste!

For oss studenter – ja, vi er også hjertelig velkomne i klubben – er det en unik
mulighet til å møte erfarne elkraftfolk i en uhøytidelig atmosfære. Når det er sagt,
så betyr ”uhøytidelig” absolutt ikke at man tar lett på tradisjonene. Menyen har
vært lik siden tidenes/NEFs morgen, med skrei, sjøørret, torsk og lutefisk. Høres
litt fishy ut? I hvert fall når du får vite at sjøørreten – som helst skal være
fanget innenfor Munkholmen – skal fortæres rett før fangstsesongen
starter. Når hovedretten blir akkompagnert av tilbehør som
rogn, lever og en klype salt, og innledet med Akademisk
bordvers, er alt som det skal være. For dere som
akkurat har begynt i 1. klasse, er det den
Vannmagasinet
Theodor-sangen.
fikk være med på vårmøte. I
denne sammenhengen betyr ”møte” en
aften med spennende foredrag og en bedre middag.
Det ble delt ut pris for beste elkraftstudent ved HIST og
ved NTNU, i tillegg ble prosjektoppgavene deres presentert.
Vinneren fra HIST – John Kristoffer Haugan – har jobbet med en case
fra Færøyene hvor han ser på muligheten til å kombinere vindkraft med
pumpekraftverk. Fra NTNU fikk vi høre Erika Stadler Kjetså snakke om
lønnsomheten av mellomlandsforbindelser, og hvordan denne blir påvirket
av brenselsprisene på kontinentet. Etter en overveldende prisoverrekkelse
snakket Erik Jonsson meget tilgjengelig om hvordan han forsker på brytere.
Etter å ha ødelagt labben et par ganger begynner nå resultatene å vise seg.
For første gang kan et universitet vise en ”håndbok” i design av brytere. Her
er optimale avstander, størrelser, hastigheter osv. første gang tallfestet.
Etter foredragene ble det, tradisjonen tro, tid for skrei. Både
foredrag og middag var det god drikke til. Deretter
ble det servert kaffe og en deilig dessert på
klebersteinsplate. Og til slutt en avec.

I mars dro 15 engasjerte EMILere, fra alle årstrinn, til Ås
(med tog). Vi skulle på Energiseminaret 2015, arrangert
årlig av studenter på NMBU. Solkraft var et stort tema,
og det samme var vindkraft, men ellers ble også CCS,
bølgekraft, fremtidens byer og bioenergi tatt opp. Eirik
Romstad, ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning
ved NMBU, holdt et foredrag om den lave oljeprisen vi har

Erika Stadler Kjetså mottar pris for beste
elkraftstudent ved NTNU
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“Budsjettet til markedsføring i for eksempel Norge er fattige 0 kr.”
Flere inntekskilder
Tesla visste at de ikke ville holde seg i live lenge ved bare å selge
noen tusen biler til noen rike folk. Derfor – etter å ha opparbeidet
seg kompetanse på elektriske kjøretøy – inngikk de partnerskap
med Daimler (tenk Mercedes) og Toyota. Tesla leverte batterier
og hjalp til med å utvikle elektriske kjøretøy, mot at selskapene
investerte penger i Tesla.

Tesla er på god vei til å realisere drømmen om en elbil for folket.
På veien har man inspirert GM til å lage Volt og – snart – den
meget konkurransedyktige elbilen Bolt. I tillegg har man snudd
opp ned på noen vedtatte sannheter i bilindustrien. Tesla har
blitt et stort selskap med mange ansatte, men tilbyr ikke like
gode helseordninger til sine ansatte som de etablerte selskapene,
og har heller ikke nådd målene om inntjening de har satt seg.
Likevel har de klart å betale tilbake de statlige lånene 5 år
før tiden. Samtidig har de vært med på en elbilbølge som har
lagt hydrogenbilen helt i skyggen. Én ting er i alle fall sikkert,
historien om Tesla er ikke ferdig skrevet.

Tesla startet sin business i en verden hvor elbilene i praksis var firehjuls motorsykler og den
argeste konkurrenten – bensinbilen – hadde blitt raffinert over 150 år. Tesla Motors er i dag på
børsen verdsatt til ca. halvparten av verdien av General Motors – verdens nest største bilprodusent.
Hvordan fikk de det til? Og hva har de egentlig fått til?
TEKST AUDUN TYSNES

Det begynner å bli en stund siden noen startet en suksessfull
bilprodusent fra skrætsj. De bilprodusentene1 som fortsatt
eksisterer i salg i vår del av verden ble stort sett startet
før 19522. Ett unntak er LADA, som ble startet av landet
Sovjetunionen i 1966, og som eksisterer på grunn av et
beskyttet hjemmemarked. Noen andre er superbilprodusentene
Koenigsegg, McLaren og Pagani fra rundt 1990. Utenom disse
raritetene er det kun Tesla.
Å starte en bilprodusent er ganske krevende. Man trenger en
fabrikk, en merkevare og ikke minst må man utvikle og teste
bilen før den går i produksjon. Alt dette krever masse penger,
og det krever masse penger før inntektene begynner å komme.
Heldigvis for Tesla hadde Elon Musk en stor formue før han
kastet seg inn i bilbransjen. Den har kommet godt med, for både
han og bilprodusenten var på et tidspunkt på randen av konkurs,
men den holder ikke til suksess alene.
Det store ønsket har alltid vært å lage en bil for folket. En bil
som er bra nok til at folk vil ha den og billig nok til at folk kan
kjøpe den. Å begynne å lage en slik bil direkte, uten fabrikk,
merkevare og kompetanse, er helt urealistisk. Tesla var veldig
bevisst på hvordan ny teknologi har blitt introdusert i markedet
tidligere: De selges først relativt dyrt til velstående, som drar
i gang prisreduksjonen og gjør teknologien tilgjengelig for
massene, jamfør mobiltelefoner, bensinbiler, TV-er osv. Derfor
startet Tesla en tretrinnsrakett.
Første trinn – Tesla Roadster
Tesla Roadster er en dyr og eksklusiv bil som blir laget i ganske
lite antall. Bilen fylte et par meget viktige funksjoner. For det
først viste den verden at elbil kan være sexy, noe som gav mye
publisitet og var viktig i merkevarebyggingen. For det andre var
bilen i bunn og grunn en Lotus Elise med batterier. Det betyr
at utviklingskostnadene gikk til å lage det elektriske systemet,
ikke resten av bilen. For det tredje lærte Tesla på denne måten å
bygge elbiler.

1. Utelukker bilmerker som har blitt startet av store industrikonsern
2. Den lille sportsbilprodusenten Lotus ble startet i 1952

Andre trinn – Tesla Model S og Model X
Model S og Model X skal ha medium pris og produseres i et
medium antall. I tillegg er bilen rett og slett skikkelig bra. Den
har fått toppkarakter hos biljournalister verden over. Samtidig
er den innovativ på områder som kjempeskjerm i midtkonsollen
(her begynner andre bilprodusenter å ta etter!) og kontinuerlige
softwareoppdateringer.
Tredje trinn – Tesla Model 3
Model 3 skal være billig i innkjøp og produseres i store volumer.
Planen når man kommer til trinn 3 er at utviklingskostnadene
til drivlinje og batterier skal være tilbakebetalt av trinn 1 og
2, for å muligjøre en lav pris. Visste du forresten at Model 3
egentlig skulle hete Model E? Det fikk Tesla rett og slett ikke lov
til siden modellene til sammen bruker bokstavene S E X. Jaja, S
3 X får klare seg.
Utradisjonell forretning
I tillegg til å starte med litt penger, og en god plan, har
Tesla gjort flere viktige grep. De har valgt litt utradisjonelle
salgskanaler. Bilene kan utelukkende kjøpes direkte fra
produsenten, fortrinnsvis over internett. På den måten slipper
man et fordyrende distribusjonsledd. I tillegg har man brukt
utradisjonell markedsføring. Twitter og andre sosiale medier
har vært viktig. Man klarte å lage en Tesla-feber hos pressen.
Budsjettet til markedsføring i for eksempel Norge er fattige 0 kr.
Et annet snedig triks er forhåndsbetalinger. Mot å
forhåndsbetale en del av salgssummen, kan man skrive seg opp
på venteliste før bilene er ferdig utviklet og klare for salg. På
denne måten får de inntekter tidligere, noe som gir finansiering
til utviklingprosessen. En hendig bivirkning er at man ved å dele
opp salgsprosessen i to bryter ned noen av barrierene for kjøp av
ny bil. Det er lettere å bli overtalt til å stå på en venteliste, enn å
kjøpe en bil. Samtidig er det lettere å kjøpe en bil når man først
står på en venteliste.

En annen måte de har fått inn penger fra andre bilprodusenterer
på, er gjennom en type “credits”. Staten California gir ut credits
til produsenter av nullutslippsbiler. Disse blir i sin tur solgt videre
til andre produsenter som ikke selger like rene biler.
Andre bilprodusenter har også vært viktige til å skaffe en
fabrikk. I 2009, da bilindustrien sleit med finanskrise og
konkurser, åpnet det seg en mulighet. For 42 millioner dollar ble
Tesla den lykkelige eier av en bilfabrikk i California som tidligere
var verdsatt til 1 milliard dollar.

Den mektige Opel
Frontera

TEKST AUDUN TYSNES

Dette er en bil som ble laget – som dere skjønner av bildet
– før SUV var kult. Bilen får ikke spalteplass fordi det er
en bra eller spennende bil, snarere tvert imot. Mange
mener rett og slett at den fortjener betegnelsen drittbil.
For å overbevise den nøytrale leser om denne tvilsomme
hedersbetegnelsen er på sin plass, har Fronteraen
et par jokere i ermet. Noen gang sett en Frontera?
Neste gang du ser en, ta en litt ekstra titt på taket over
sjåførsetet. Der skal du nemlig ikke bli overrasket om
du finner en aldri så liten bulk som vender oppover.
Ikke bare er Fronteraen laget med så lav takhøyde at en
gjennomsnittlig nordmann uten hekseskudd vil hamre
inn et hodeavtrykk på en klassisk norsk kjerrevei. Her
snakker vi oppskriften på uførepensjon. En runde i
denne, så har du ryggproblemer til du stuper. Bilen har
også et eksosanlegg som bør få enhver ingeniør med

respekt for yrket til å vri seg i vemmelse. Vanndamp er
som kjent et restprodukt fra forbrenningen i en motor.
Denne kondenserer gjerne på vei ut (særlig når det er
kaldt). Derfor er eksosanlegg flest laget slik at dette
vannet renner ut. Men ikke på Fronteraen! På denne
vinterlige Norgesbilen renner nemlig vannet inn, og
da kommer kuldegrader godt med. Inni eksosanlegget
fryser vannet, og med tilstrekkelig småkjøring bygger
det seg opp en ganske betydelig isklump, som til slutt
tetter hele røret. Se for deg situasjonen: Du står opp
i ørska en mandags morra midt på vinteren. Det er
kaldt, og du er trøtt. Du kjører standard morgenrutine
i spareblusstempo. Du hutrer deg bort til bilen, vrir
om tenninga og BÆÆÆÆHHHM!!!! Der sitter du, lys
våken, litt kortere i ryggen, med ødelagt eksosanlegg og
oppoverbulk i taket!
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TEKST ADRIAN SKIBELID

Hva innebærer jobben din på SINTEF? Her på SINTEF må jeg
skrive 40 timer i uka på forskjellige aktiviteter. Flest mulig av
timene må kunne faktureres til kunder, så det er jo et press hele
tiden der. Og så må vi selge prosjekter; å komme på nye idéer
er viktig, og da er det viktig å være kreativ! Vi er jo private og
får kun tre-fire prosent støtte fra staten, så resten må vi selge.
Hvordan var du som student? Jeg gikk i forelesning den første
uka, og så var jeg vel mer eller mindre ikke i noen forelesninger
de resterende fem årene. Jeg bare møtte opp til eksamen. Det
går litt på at man i matematikken har et veldig veldefinert
pensum i boka, så jeg vente meg til å bruke læreboka, ettersom
forfatteren var veldig flink. I ettertid innser jeg at jeg nok burde
gått i forelesningene til enkelte forelesere.
Dag Wessel-Berg er gutten med brødskiven!

HELTEN

DAG WESSEL-BERG

H

Hvordan nærmet du deg stoffet? Jeg brukte lang tid på det
første kapittelet. Jeg satt virkelig og stanget med ting for å få det
under huden. Det jeg ikke skjønte med en gang pugget jeg, slik
at når jeg først hadde det i hodet så kunne jeg gå og tygge på det.

Hvordan gikk det til at du endte opp på NTNU? Jeg begynte
å forelese fast i 1988, da jeg begynte med doktorgraden. For det
var jo ikke noe enkelt å få seg jobb. Det var i perioden rett etter
at muren falt, og da måtte du nesten ha nobelpris i matematikk
for å få jobb, fordi det var så mange søkere fra Øst-Europa
og Sovjetunionen. En dag i 1992 så jeg tilfeldigvis i Teknisk
Ukeblad – det er vel omtrent den eneste gangen jeg har lest
Teknisk Ukeblad – en annonse for en jobb her ved NTNU hvor
det var lurt å ha hovedfag i matematikk. Og så søkte jeg. Da jeg
satt i jobbintervjuet visste jeg ikke hva jeg skulle si, men så fikk
jeg nå jobben, og siden har jeg vært her.

“Da jeg satt i jobbintervjuet visste jeg
ikke hva jeg skulle si, men så fikk jeg
nå jobben, og siden har jeg vært her.”

Han redder oss i matte 3. Han redder oss i matte 4. Denne
sjarmerende godtrønderen smelter mangt et EMIL-hjerte. Og
førsteklassingene som sliter med å komme seg opp en torsdags
morgen, og tredjeklasse som praktisk talt hadde matte 4 på
russisk, ville aldri vært han eller videoforelesningene hans foruten!
Men hvor mye vet du egentlig om han? Hverdags(super)helten
Dag Wessel-Berg svarer Vannmagasinets spørsmål om alt du ikke
visste at du lurer på!

Hva innebærer jobben din? På matematikkdelen så er
det først og fremst forelesningene. Det meste av det faglige
arbeidet gjør jeg i regi av SINTEF, hvor jeg jobber med mange
forskjellige spennende prosjekter. For tiden jobber jeg med
strømning i rør og CO2-lagring. CO2-lagring ble faktisk funnet
opp på nabokontoret.

Hvorfor valgte du å studere matematikk? Jeg jobbet først da
jeg var 19-20 som rammesnekker et halvår, skar glass og spikra
ting, og da fant jeg ut at det var ganske kjedelig å jobbe. Så jeg
fant ut at det var greiere å studere, og at matematikk virka artig.
Det var altså ikke noe veldig planlagt; jeg var flink i matematikk,
men jeg hadde nå egentlig ikke tenkt til å studere for å bli noe.

Bruker du mye tid på å forberede forelesning, eller ligger
alt klart fra tidligere år? Det er nok den største fella man kan
gå i, det at man tenker at «Æsj, dette tar vi greit», og da blir det
ikke så bra. Man må forberede seg ganske godt, så jeg bruker
gjennomsnittlig et par timer på å forberede en dobbelttime.
Nei, man må jobbe litt for det; når ting ser greit og ordentlig ut
ligger det som regel litt arbeid bak.

Kommer sønnen din til å gå i dine fotspor? Nei, han gjør
alltid det motsatte av det jeg anbefaler. Jeg sa at han burde
begynne å spille gitar hvis han ville dra damer, og så gikk det et
par måneder og da skulle han bli bassist.

”Når ting ser greit og ordentlig ut
ligger det som regel litt arbeid bak.”

Tror du at alle innleveringene og presset hemmer oss i
læringen? Jeg tror det er en viktig del av utdanningen deres, for
sånn er jo egentlig arbeidslivet. Det er jo derfor sivilingeniører
blir ansatt, fordi de har vist at de er flinke til å sette seg inn i
ting, og levere ting på løpende bånd.
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Hva er det rareste du har opplevd at en student har gjort?
Jeg var øvingslærer ved AVH, da hadde jeg en student med
hovedfag i matematikk. En litt eldre kar, som strøk hele tiden,
som på eksamen i tallteori hadde skrevet “+ C” på alle svarene
sine, for det hadde han lært da han integrerte. Det var en litt
snedig type. Og så husker jeg det var noen som satt og drakk øl
på forelesning, som hadde gått rett fra immatrikuleringsfest til
forelesning. Men det er jo greit nok det.

Tror du det er mye viktig matematikk som gjenstår å bli
oppdaget? Ja, det har aldri vært så mye aktivitet i matematikken
som nå. Det virker nok som et veldig statisk fagfelt for ingeniørstudenter, men det kommer av at den matematikken dere lærer
mer eller mindre ble funnet ut av før 1850.

Hvorfor akkurat du IKKE trenger å
bry deg om klima og miljø!

Hva er ditt bidrag til klimakampen? At vi forstår fysikken og
mekanikken bak CO2-lagring.
Hva er det viktigste miljøregnestykket? Vann er nok det
store fremover, og da snakker vi en mangel på vann. Og alle
utslippene våre. Det er et interessant eksperiment vi holder
på med; den utslippsraten vi har nå har jo ikke noe sidestykke
fra naturen sin side, så det blir interessant å se hvordan det går
etterhvert.
Er du optimistisk til klimautviklingen? Tja, jeg har aldri vært
optimist når det gjelder for eksempel CO2-lagringen, for jeg tror
det er så mange andre kortsiktige mål som styrer agendaen. Det
må nok bli skikkelig, skikkelig ille før folk virkelig er villig til å
bruke masse penger på sånt. Det er i hvert fall nok kull i verden
til å skape skikkelig trøbbel for oss selv.

Dag er personen til venstre

“Jeg husker det var noen som satt og
drakk øl på forelesning, som hadde
gått rett fra immatrikuleringsfest til
forelesning. Men det er jo greit nok
det.”

”Det er i hvert fall nok kull i verden til
å skape skikkelig trøbbel for oss selv.”
Har du noen formaninger til energi og miljø-studentene?
Det er masse utfordringer innenfor lagring og produksjon
av energi, men det er hele tiden små fremskritt. Det finnes
riktignok teknologier som kald fusjon som har muligheten
for å revolusjonere, men vi får se. At en bukett av forskjellige
disipliner går sammen for å gjøre alt mer klimavennlig, er nok
heller veien vi må gå!

TEKST MARTIN LILLEBO

Forskningen er klar: Verdens utslipp må ned. Vi vet også at
Norge er en del av verden. Vi er imidlertid en veldig liten del
av verden, sånn ca. 0,0000000001 %, og da har det jo ikke noe å
si hva akkurat vi gjør med våre utslipp. Det er jo asiatene som
utgjør problemet, nå som de plutselig påberoper seg retten til
å prøve å leve på samme velferdsnivå som oss. Her er derfor en
liten punktliste som vil sette på plass disse “forståsegpåerene” i
landet vårt, slik at vi får avsluttet den meningsløse debatten og
symbolpolitikken vår:
•

Har du noen hobbyer? Jeg er med i Svartlamoen sjakklag,
som er en litt spesiell sjakk-klubb; det er ikke røykeforbud,
hovedinntekten kommer fra å selge øl til medlemmene, og det
er full musikk på hele stedet. Men vi har da spilt i førstedivisjon.
Og så driver jeg med taekwondo! Jeg må prøve å holde magen i
sjakk (red.anm: slår seg på magen). Det spørs om jeg ikke må gå
fra det røde med tre svarte striper til det svarte beltet snart ...
Har du noen grunn til at du ble så glad i matematikk? Min
far var professor i elektronikk, og han satt jo og regnet. Så jeg
fór jo og kika på de herre kroktallan. Jeg husker da jeg skulle
bygge en radiostyrt katamaran og spurte han hvor stort seil jeg
trengte. Da slengte han opp et dobbeltintegral og fant ut av det,
og det synes jeg var rart, ja. Det var nok sånne drypp som gjorde
at jeg ble fascinert.
Tror du matematikken er noe som oppdages eller
konstrueres? Det går vel an å argumentere begge veier, men
jeg mener vel egentlig at det er noe som svever der ute, disse
sammenhengene, og sånn sett er det vel noe som oppdages.
Det er nok mange måter å formulere begrepene på, men selve
strukturene er vel noe som ligger der med et potensial for å bli
funnet ut av.

•
Navn: Dag Wessel-Berg
Yrke: 90% stilling som forsker på SINTEF,
førsteamanuensis 2 ved NTNU
Utdanning: Reallinjen på Trondheim Katedralskole,
Kansient (5-årig mastergrad) i matematikk ved AVH
(”universitet” i Trondheim på den tiden), doktorgrad i
matematikk på NTH
Favorittemne: Komplekse tall
Alder: 54 år
Sivilstatus: Samboer, ett barn

Først kveles vi av de nye passivhusene med sine tykke
vegger for å spare strøm, og deretter raseres landet vårt
av unødvendige vindparker som skal lage enda mer strøm!
Vi bruker jo utelukkende fornybar, klimavennlig og norsk
vannkraft som vi har mer enn nok av, så dette er bare tøys.
Apropos tøys og fanteri, så er disse elbilene tidenes klimamonstre. De ruller jo avgiftsfritt rundt på skitten, importert
kullkraft fra Europa (aller helst fra det tyske Frimmersdorfkullanlegget i Tyskland, som er Europas mest forurensende
kullkraftverk.)! Det er uansett ikke nok strøm her i landet
til å drive alle kjøretøyene våre hvis de skulle vært elektrisk
drevne, så det er bare å avlyse hele prosjektet nå, mens leken
er god.
Etter å ha fylt opp alle de gode parkeringsplassene med
elektrisk hykleri på fire hjul, fantaserer dessuten enkelte
nordmenn om at tempoet i oljeutvinningen vår ikke er
moralsk forsvarlig. Ingen er renere opp-pumpere av olje enn
oss! La heller uforsvarlige, skitne land som Venezuela og
Saudi-Arabia stanse produksjonen av sin urene olje. Olje er
jo uansett bare svartfargede penger i konsentrert, flytende
form, så de stanser sikkert ganske fort hvis vi bare forklarer
dem hvor rene vi er her oppe i nord. Apropos ufornuftige
utlendinger, så blir det nok for dyrt for oss å ta imot
fremtidige klimaflyktninger, da de er så himla krevende på
helsetjenester og slikt.

•

I tillegg til verdens reneste olje leverer vi også verdens
reneste gass, som fortrenger skittent europeisk kull!
Derfor jobber Norge for at tyskerne roer ned de urealistiske
planene sine om å være 80 % selvforsynte på fornybar
energi innen 2050, og heller bygger flere gasskraftverk som
kan stå og konkurrere ut alt fra kull til vindkraft i minst 50
år fremover. Da slipper de å besudle takene sine med puslete
solceller, som ødelegger utsikten fra bilveien. Som om ikke
dette er nok, produserer vi også verdens reneste kanadiske
tjæresand, som fortrenger skitten kanadisk tjæresand fra
nabo-anleggene.

•

Noen er forøvrig ikke fornøyde med at oljeplattformene
våre er verdens reneste oljeplattformer. De krever at
plattformene skal driftes av landbasert strøm fremfor av
egne gasskraftverk, for å kutte klimagassutslipp innenlands.
Dette er jo bare tull, siden gassen brennes opp et eller annet
sted uansett. Det går jo for det samme om det skjer i Europa
eller på plattformen? Det beste hadde vært å sette fyr på all
gassen allerede på plattformen, for da slipper vi å frakte den
inn til fastlandet med forurensende skipstrafikk.

•

Symbolpolitikk som dette kan altså ikke komme i veien
for norsk verdiskapning. Her handler det om å maksimere
profitt der det er mulig, da vi uansett ikke påvirker verden. Vi
eier jo bare litt over 1 % av alle aksjer i hele verden gjennom
Oljefondet, og alle vet at man må eie 51 % eller mer før man
kan bestemme ting i business-verden.

•

Kina har fortsatt skylden for alt, så mange som de er. De
burde derfor sette i gang med å rydde opp i denne søla
sporenstreks etter at de er ferdige med å skru sammen
iPhones til oss og resten av verden.

Stol på meg; jeg har tatt minst 100 studiepoeng i samtlige tema
ved å lese meg opp i kommentarfeltene til norske nettaviser.

Med vennlig hilsen, T. Roll
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Møt en av våre ambassadører

Snart kan Tyskland og Norge
utveksle miljøvennlig kraft

Inger Skjærholt, 28 år, spesialistingeniør ved
Analysesenter (TAS) ved Nexans’ avdeling i Halden.

Teknisk

Inger beskriver seg selv som en kreativ person som er veldig opptatt
av, og glad i, realfag. Da hun skulle velge yrke lekte hun med tanken
om å bli enten skredder, eller sivilingeniør.
– Jeg fant ut at det er lettere å ha søm som hobby enn matte, og landet
derfor på sivilingeniør. Studieprogrammet ble ”Produktutvikling og
Produksjon”. Der kan en bruke sine kreative sider og samtidig holde
på med realfag.
Hva går jobben din ut på?
– Min bror tuller med at jobben min er på ”Å, hjelp, vi trenger noe
vanskelig beregnet” – senteret, ler hun. Litt mer alvorlig, jeg jobber
med mekanisk analyse av tilbehør til sjøkabler. En kabel henger
gjerne fast i en båt, på en platform, eller ligger på havbunnen. Jeg
gjør analyser og beregninger som sikrer at alt utstyret tåler vekt,
strekk osv. Når vi har mottatt en kontrakt, settes det sammen en

FOTO STATNETT
TEKST NEXANS NORWAY

Takket være Nexans’ HVDC-sjøkabler (High Voltage
Direct Current), som blir en del av NordLinkprosjektet, vil det norske og tyske kraftnettet for første
gang kunne utveksle miljøvennlig kraft.
I slutten av mars signerte Nexans kontrakten med Statnett på
NordLink-prosjektet, den første kraftforbindelsen noensinne
mellom Norge og Tyskland.

Adm.direktør Anne-Lise Aukner i Nexans signerer den største kontrakten i markedet.

Samlet lengde 700 km
Nexans skal designe, produsere og installere 525 kV HVDC-sjøkabler
med en samlet lengde på mer enn 700 km utenfor kysten av Norge
og Danmark. Prosjektet er Nexans’ største av denne typen hittil og
skal stå ferdig i 2019. Kontraktsverdien er på om lag en halv milliard
euro, og er den største kontrakten i Nexans historie målt i verdi.

– Dette er en av de største kontraktene vi har inngått i Statnett,
og et av de største og viktigste prosjektene vi skal gjennomføre
i årene som kommer. Vi ser frem til å samarbeide med Nexans
Norway, som vi har jobbet sammen med over mange år i lignende
prosjekter, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.
– I Nexans Norway markerer vi i år vårt 100-årsjubileum,
og vi kunne ikke fått en bedre gave enn en tildeling i den
største kontrakten som nå er i markedet. Det å knytte det
europeiske kraftnettet sammen gjør det mulig å utveksle ”grønn
energi” mellom landene, og vi er både stolte og glade over
igjen å ha fått tillit til å utvikle og legge en så stor og viktig
mellomlandsforbindelse, sier Anne-Lise Aukner, administrerende
direktør i Nexans Norway.
Vind-, sol- og vannkraft
Overskuddskraft fra vind- og solkraft som produseres i Tyskland
kan eksporteres til Norge, og vannkraft fra Norge kan eksporteres
til Tyskland. Dette blir dermed et viktig bidrag til fremtidig
klimavennlig energi.

Kablene til NordLink skal installeres med vår egen kabelbåt C/S Nexans
Skagerrak. Her fra installasjonen av Skagerrak 4, som er kraftforbindelsen
mellom Norge Danmark

Les mer om Inger på nexans.no – Nexans og meg
prosjektgruppe, og jeg leies ut til prosjektet for å gjøre analyser
for ingeniøren som konstruerer utstyret. Jeg har ansvar for alt
som har med styrke på utstyret å gjøre.

Utdrag fra bloggen ”Energistudentene blogger om
Nexans – og mye annet”
TEKST ENERGISTUDENTENE - BLOGGER EIRIN BYE

På en skala fra en til eldgammel – hvor ligger man når man
vet hva man skal skrive masteroppgaven sin om? Vi har altså
kommet så langt dere. Jeg tror mildt sagt Halsten og co har hatt
sine tvil underveis.
Strengt tatt gjelder dette i første omgang bare
prosjektoppgaven. Som Ingrid har fortalt om her på bloggen
tidligere vil man høsten i femteklasse bruke 15 av totalt
30 studiepoeng på å gjennomføre en prosjektoppgave.
Vanligvis, men ikke alltid, vil man fortsette på samme tema på
masteroppgaven påfølgende semester. Nå i mars ligger listen
med tilgjengelige prosjektoppgaver for neste høst ute, og alle
fjerdeklassinger må søke på disse for å sikre seg en spennende
oppgave på sisteetappen. De som har utarbeidet oppgaven
selv sammen med en bedrift eller organisasjon kan ordne med
forhåndsreservasjon av den aktuelle oppgaven. Flaks for meg
at jeg rakk å gjøre det, så jeg allerede nå kan begynne å glede
meg i stedet for å stresse med å skrive gode søknader (å søke
sommerjobb er slitsomt nok i seg selv..).
Jeg skal nemlig skrive oppgaven min for Ingeniører Uten
Grenser! Etter flere år med mer eller mindre fjas har det likevel
alltid vært en ting i bakhodet mitt med tanke på hva jeg ønsker
å drive med når jeg er ferdig, og det er å kunne jobbe med
bistandsprosjekter i utviklingsland. Norge har tradisjonelt
sett hatt ettertraktet ekspertkompetanse på vannkraft, og har
energibistand innenfor flere sektorer som en egen utgiftspost
på statsbudsjettet. Det er også business i å jobbe med
energiforsyning i deler av verden hvor behovet stadig vokser.
Det finnes flere norske og internasjonale energibedrifter som
tilbyr karrieremuligheter med verdensdeler. På hjemmesiden til
Nexans kan man for eksempel lese om prosjektet hvor de sørget

for kabelforbindelse mellom Trinidad og Tobago til Surinam i
Sør-Amerika, et av deres referanseprosjekter. Ingeniører Uten
Grenser er forøvrig en «partipolitisk uavhengig ingeniørfaglig
bistandsorganisasjon, opprettet med formål om å lindre nød
ved ingeniørmessig bistand». De har en egen studentavdeling
ved NTNU …

Vi søker nye bloggere
Har du lyst til å bli kjent med vår fabrikk i Halden, bidra i
bloggen med innlegg og komme i tettere dialog med Nexans’
ambassadører? Du vil bli utstyrt med nettbrett.
Send mail snarest til Camilla.Nyland@Nexans.com.

LES MER PÅ : ENERGISTUDENTENE.NO
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EMILs hovedekskursjon 2015 med destinasjon

日本

Nihon

“substitusjon” der. Dette var liksom “the sexy zone” (red.anm:
som også er et japansk boyband). Etter en lang stund skjønte vi
at han mente “prostitusjon”. Ellers fikk studentene lært seg noen
tegn på kanji, deriblant tegnene for elefant, alkohol og utroskap.

TEKST OG FOTO: LOVINDA “ロビンダ“ ØDEGÅRDEN
FOTO: YNGVE SOLBAKKEN OG MARI MELKEVIK

På torsdag og fredag besøkte studentene forskningssenteret
FREA, Fukushima Renewable Energy Institute, AIST og House
of LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) ved Nihon
University. Ved førstnevnte institusjon ble det “EMIL-overload”,
som folk sa, da det var vindturbiner og solcellepaneler overalt,
i tillegg til geotermisk varme og hydrogenutvinning. Mangt et
nytt profilbilde ble tatt denne dagen. Ved fredagens besøk på
Nihon University fikk vi se tre forskjellige hus med formålet å
være selvforsynte på både varme og elektrisitet, og et superblomsterbed som renser avløpsvann.

To heldige studenter får en nærmere titt i salat-laben til Fujitsu

En glad ekskursjonsgjeng avbildet på Nihon University i Fukushima-området. Foto: Yngve Solbakken

I nærmere ett år har hovedekskursjonskomiteen xKom
2015 jobbet på spreng for å få til tidenes beste klassetur
for fjerde (og litt femte) klasse. Komiteen har bestått av
seks hardtarbeidende studenter, hvorav alle ble valgt inn i
komiteen på grunnlag av at de var de eneste som møtte opp
på infomøtet om klasseturen for et år siden. IKKE AT VI IKKE
HAR HATT DET GØY, DA. Arbeidsprosessen med infomøter,
bedriftskontakt, vaksiner, dugnad og risikoanalyse – og ikke
minst uendelige samtaler med reiseselskapet, Knut? – har
føltes som en evighet, men plutselig var avreisedagen der.
En sliten, men spent xKom-gjeng var omsider klare for tur,
og var selv svært fornøyd med innsatsen. Nå gjenstod det
bare å få alt til å gå på skinner ...

Det faglige opplegget begynte tidlig på mandag (sett bort ifra en
bedriftspresentasjon med COWI tidlig på avreisedagens morgengry,
hvor enorme mengder kaffe ble konsumert), og med oss hadde vi
professorene Truls Gundersen og Lars Norum. De tre første dagene
i Japan ble tilbragt i Tokyo med opplegg på Tokyo University,
den norske ambassaden og Japan Smart Community Alliance
ved de japanske selskapene Toshiba og Hitachi. Studentene fikk
servert spennende foredrag, interaktive omvisninger, simulering
i den sykeste high-tech-presentasjonssalen noen sinne og mange
muligheter for spørsmål og svar. I tillegg fikk vi en omvisning på
et vitenskapsmuseum med mulighet for å leke oss med statisk
elektrisitet, spill og superledere sammen med de andre barna på
maks halvparten av vår egen alder.

Det hele startet med en avreise rundt klokken 23 torsdag den 20.
mars, hvor en gjeng på nærmere 80 studenter satte seg på bussen,
pluss en håndfull på toget, ned mot Gardermoen. Enkelte (kanskje
mest undertegnede) var for gira til å sove noe på denne turen, så
da var det bare å begynne å snu døgnet for å unngå jetlag. EMILs
hovedekskursjon 2015 var nemlig på vei åtte timer frem i tid til
soloppgangens land, Japan.

På ambassadebesøk (bare at folk satte seg foran feil ambassade ...)

På onsdagen satte vi oss på bussen med kurs mot Fukushima. Og
nei, det var ikke mye stråling og ingen fikk en ekstra arm eller
noe (dessverre). Bussturene var preget av hysterisk morsomme
japanske guider, som underholdt oss med sin beste engelsk og
faktakunnskaper om Japan. Enkelte kunnskaper var nyttigere enn
andre, deriblant buss 1 sin guide, Suzuki-san, som snakket om
området Shinjuku. Der måtte vi være forsiktige fordi det var mye

Samme dag fikk vi besøkt Fujitsu sin halvlederfabrikk som er
gjort om til en high-tech og super-steril salatlab. Denne salaten
kunne holde i mange uker uten å bli ekkel, og smaken var søt og
frisk. Denne salaten dyrkes blant annet for folk med spesielle
diettbehov samt for at barn skal synes at grønnsaker smaker
godt. Klassen var også innom et samurai-slott og deltok på en
tradisjonell japansk te-seremoni. Her var det ikke snakk om å
skynde seg, så studentene ble sittende i en smertefull sittestilling
i nesten 20 minutter i strekk. Enkelte måtte gi seg tidlig og flytte
på beina (deriblant en anonym professor som holdt i ca. et halvt
minutt), men et par konkurranseinnstilte studenter satt ut tiden.
Da det endelig var over, var det en som trynte på vei opp og en
annen måtte bli sittende i noen minutter og massere beina. Alt i
alt var det en flott opplevelse, selv om teen var litt i tykkeste og
grønneste laget.

Studentene lærer å bukke og sitte pent (vondt) under te-seremoni

Enkelte ble mer overveldet enn andre av solcellepanel med η = 30 %

Fredag ettermiddag bar det tilbake til Tokyo for å avslutte
hovedekskursjonen med middag og karaokekveld med åpen bar,
som etter undertegnedes mening skulle vært obligatorisk. Maten
var god, og karaoken var enda bedre. Selv de man ikke trodde
ville/kunne synge, kom seg på scenen og sang sine favorittlåter.
Noen måtte kanskje ha et par whisky innabords; enkelte trengte
ingen ting. Det ble filmet en del den kvelden, men disse filmene
involverer mye av undertegnede, så de vil ikke bli vist frem.
Etter fredagen fikk xKom endelig fri, og en del reiste hjem eller
til Thailand. Mesteparten ble dog igjen i det Japan i ti dager, men
det er femti helt andre historier. Alt i alt gikk alt som planlagt,
studentene koste seg og det var ingen store uforutsette hendelser.
På vegne av xKom og de andre reisende vil jeg utbringe en takk
til vår innleide norsk-japanske tolk Patrik, uunnværlig ved teseremoni, restauranter og karaoke-bestillinger (og når bussguiden forveksler ting som ikke burde forveksles). En stor takk
rettes også til våre sponsorer, EnergiKontakten, ECT og Statkraft,
som har vært med på å gjøre turen rimeligere for oss alle.
Personlig vil jeg si at turen var uforglemmelig, magisk og
fortryllende, men så er kanskje jeg litt mer Japan-frelst enn de
andre, da jeg elsker alt det rare som foregår der, elsker karaoke
(!!!), og elsker det faktum at jeg er gjennomsnittlig i høyden.
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KomPosten
Meldinger fra EMILs komiteer
KrigsKom har blitt
MiljøKom
KrigsKom har byttet navn til MiljøKom, og med navneendringen
følger nye, kule prosjekter! Vi har så vidt begynt planleggingen
av Klimadagen 2016, et arrangement med fokus på hvordan
man kan bruke utdanningen sin på veien mot en grønnere
fremtid. Det kommer til å bli en utrolig spennende dag og en
bra måte å vise fram mulighetene for bærekraftige karrierevalg.
Klimadagen er det perfekte arrangement for en ekte EMILer.
Om du vil være med å arrangere eller få mer info, kom på et
MiljøKom-møte eller ta kontakt med meg.
MiljøKom-leder,
Julie Gade Gørbitz

Vårkonsert med
Høystemt og Pikestrøm
Finnes det et bedre avbrekk fra eksamenslesingen enn vakker
korsang? Neppe. Da passer det perfekt at Høystemt og Pikestrøm
inviterer til vårkonsert tirsdag 5. mai!

b
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Vi kan friste med et variert og spennende repertoar, i tillegg til
mye sangglede i ekte EMIL-ånd. Så legg fra deg bøkene en stakket
stund, og la deg forføre av våre vårlige melodier og lystige toner.
Konserten avholdes kl. 19:00 i Kjelkantina, og den er GRATIS. Det
er ikke så dumt å ta med litt cash likevel, da det vil bli salg av kaffe
og kaker.
Vi håper å se deg der!

PS: Nytt navn betyr ny logo, så om du har en liten designerspire
i deg er dette en gyllen mulighet til å sende oss ditt forslag.
Premien er kr. 1000!
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Sangerhilsen,
Pikestrøm & Høystemt

MediaKom/Vannmagasinet stikker av med
Gullblekka-pris
Årlig møtes alle redaksjonene på Gløshaugen til fest og prisutdeling på Samfundet. EMILs
MediaKom var selvfølgelig også til stede på arrangementet, som utspilte seg tidligere denne
måneden, og med eks-redaktør Ina Marie Kruges artikkel “Tett på Arne Bredesen” vant vi i
kategorien “Årets artikkel”!
Den aller gjeveste av prisene, Gullblokka, hvor redaksjonen selv stemmer frem andre aviser
(à la Melodi Grand Prix), gikk til radmee – for andre år på rad! Vannmagasinet fikk også
her en del stemmer, blant annet full pott fra Nukleotidende (kjemi og biologi).
Neste år har vi et mål om å gjøre det enda bedre i konkurransen. Vil DU vil være del av det
til høsten? Ta kontakt med en i redaksjonen for å høre om hvordan det er å være med i en av
EMILs kuleste komiteer! Ha en fin eksamensperiode!

Historikk
Saison er vallonernes slåtteøl, men vi mener det er et ypperlig øl som man kan drikke hele året,
spesielt i den norske sommervarmen. Et slåtteøl eller gårdsøl er et øl som opprinnelig ble produsert
lokalt på gårdene som en tørsteslukker for arbeiderene. Ølet ble drukket spesielt under innhøstingen
på sensommeren; “saison” betyr nettopp “sesongen”. Logisk nok var det tradisjonelt variasjon på
smak, da bøndene stort sett brukte slump og “man tager hvad man haver”-prinsippet når de brygget.
Det var også trolig en del svakere enn den saisonen vi moderne mennesker har lært oss å bli glad i.
Saison i sin mer moderne form begynte på 1800-tallet, da bryggerier – fra den sørlige, fransktalende
belgiske regionen Vallonia – begynte å produsere en kommersiell og sterkere variant av det gårdsølet
de kjente til.

Hva smaker det?
Saison har antagelig smakt litt forskjellig opp gjennom tidene. Likevel, en moderne saison skal være
et kornpreget, halmgult, tørt og fruktig øl med varierende humlepreg. Det mest karakteristiske med
saison er den veldig spesifikke saisongjæren, som gir ølet et krydret preg. Gjæren spiser også opp
all sødmen, noe som gjør ølet friskt og deilig i varmen. Kjenner du etter, kan du finne smaker som
pepper, nellik, koriander, vanilje, ananas, appelsin, banan, fersken, pære og mango fra gjæren, samt
høy, gress, blomster og lignende fra malten og humlen. Moderne saison varierer mye i alkoholstyrke,
men ligger gjerne rundt 6,5 %. Det finnes også mange gode, svakere alternativer.

Nam, nå ble jeg tørst. Hvor får jeg tak i saison-øl?
Siden en typeriktig saison gjerne ligger på 6,5 % i alkoholstyrke, er det Vinmonopolet som er din
venn. Gode klassiske eksempler er St.Feuillien, Dupont (dog en noe humlet variant) og Nøgne Ø.
Saison kan også være meget godt i matbutikkvennlig styrke. Dessverre er den vanskelig å finne i
dagligvarebutikker. ØlKom observerer med glede at markedet er stigende, og at den nye ølbutikken
Gulating har et dugelig utvalg.

Faksimile fra Vannmagasinets 3. utgave 2014
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Styret tester:
Linjeforeningskontorene
Vi vil gjøre oppmerksomme på at der det står terningkast 0, var vi så
sjokkert over den aktuelle mangelen at vi ikke hadde ønske om å kaste
terning i det hele tatt.

Januskontoret
Det var et hyggelig besøk vi hadde på
Januskontoret. De tok oss imot med åpne armer
og smisk om munnen. Det liker vi. Dessverre
var det ingen kaffesmisk, da kaffetrakter ikke
var å finne. Det må de vel ha råd til?
Pluss: Rosa puff-snowboard, englevinger,
The Cloak of Shame, Hooke-hjørnet (pluss
1 terningkast) og for å ha to dører inn til
kontoret. Minus: Ingen cava (eller alkohyler
generelt), dårlig HMS (bensin og griller inne i
treskap?!). Vi tok for oss følgende vurderinger:

Vurderingsobjekt			Terningkast
Utsikt				

6

Ryddighet			

3

Nakenhet			

1

Øltilgjengelighet			

0

Sol i sør-vest store deler av dagen,
tre store, smoothe vinduer.

Sofakomfort			

6

Har de tre G’er: grønn, gjenbrukt og
gjørbar.

4

Kaffetilgjengelighet		

0

Vasktilgjengelighet		

2

Miljøvennlighet			

4

Sluttkarakter			

4,8

Romverdi 			

6500 kr

Utsikt				

3

Ryddighet			

4

Nakenhet			

2

Øltilgjengelighet			

6+2

Slip’n’slide-tilgjengelighet		

5

Kommentar
Kan se hovedbygg og plen. Mulighet
for walk-of-shame titting.

Kun i en bortgjemt kalender.

«Har den jo hjemme!» - Bendik,
redaktør i Januscript.
Gjemmer du konkurransen deres fra
kontoret, Bendik?

Til slutt, Janus-styrets sitat til EMIL: «Dere må ta vare på oss, vi trenger hjelp».
(1 ekstra terningkast, bare fordi vi er glad i dere)

Må bare oppleves. Bli med en
Omegagutt og del en øl. ASAP.
Stor plass, men altfor høy friksjon.
Kreves mye såpe her..
Har de fire S’er: smud, sort, sovebar,
spoon.

Våre forlovere svikter aldri. Smisk var
det, vi fikk is og Smørekoppen-pin (pluss
2 terningkast). Siden vi var på besøk på
kontoret deres tidligere på dagen, og de fikk
sjanse til å rydde: minus 1 terningkast.
Pluss: To iMacs, stort kjøleskap, egne
smørekoppkopper. Minus: Ingen bord, ikke
kosestemning, ingen sortering. Vi tok for
oss følgende vurderinger:
Vurderingsobjekt			Terningkast

Kommentar

Utsikt				

4

Kan se litt skyhorisont med sol.
Også her mulighet for walk-of-shame
titting.

Ryddighet			

5

Nakenhet			

3

Øltilgjengelighet			

5

Slip’n’slide-tilgjengelighet		

4

Liten plass, men mulighet til å også
ta med doen rett over gangen. Mye
friksjon.

Sofakomfort			

4

Har én I’er: IKEA…

Sofakomfort			

6

Vannmagasinettilgjengelighet

5

Luftkvalitet			

5

Kaffetilgjengelighet		

6+2

Vasktilgjengelighet		

6

Vannmagasinettilgjengelighet

1

Miljøvennlighet			

4

Luftkvalitet			

4

Sluttkarakter			

5,6

Kaffetilgjengelighet		

6

Romverdi 			

34 500 kr

Vasktilgjengelighet		

3

Miljøvennlighet			

3

Sluttkarakter			

4,8

«Vi har strenge regler»
Har nybonet gulv. Perfekt til denne
type aktivitet.

Luftkvalitet			

Smørekoppenkontoret

Kommentar

5

0

Etter en hard familiefest dagen før, var
Omegakontoret litt preget av diverse
alkoholdufter. Det var derimot fantastisk
ryddig og rent. Vi ble mektig imponert. Det
var derimot lite smisk.
Pluss: Fussball, prosjektor og
høyttaleranlegg, vaffelprodusering, mye
EMIL-ting (pluss 0,5 terningkast). Minus:
Svensk flagg. Vi tok for oss følgende
vurderinger:
Vurderingsobjekt			Terningkast

Slip’n’slide-tilgjengelighet		

Vannmagasinettilgjengelighet

Omegakontoret

Til slutt, Omega-styrets sitat til
EMIL: «Vi setter pris på at dere jobber
for å redde miljøet.»

kaffetrakter, vannkoker og
kapselkaffe. Need we say more?

Romverdi 			

39 500 kr

Til slutt, Smørekoppen-styrets sitat til EMIL: «Vi har ikke noe annet
enn kjærlighet og gode tanker for dere.»
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IDÉ: MARTIN LILLEBO
DESIGN: VLAD CRISTEA

Den ideelle studenten:

Lesestrategier til
eksamen

UKE-funksjonær:
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“DETTE semesteret skal jeg
begynne tidlig!”:

Prokrastinatoren:
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Elgen observerer
… at Vannmagasinet har Gløshaugens flotteste magasinstativ, med 3D-printet logo!
... at det er bygget av avfall funnet på oppussingsområder på campus.
... at før jul ble stativet forsøkt kastet av ansatte på El-bygget.
... at fordi det ikke var fint nok.
... at nå er det malt grønt, og ser dritbra ut.
… at det er palmeolje i Wasa sitt havreknekkebrød!
… at mange norske produsenter har sluttet med palmeolje etter den lovpålagte
produktmerkingen.
… at rdaeme stakk av med Gullblokka, igjen. Gratulerer!
… at rademe skal styrtes til neste år.
… at andre- og tredjeklasse bytter auditorier (EL5-S5) klokken ti hver onsdag.
… at oljefondet har bestemt seg for ikke å trekke seg ut fra kullkraftindustri.
… at verdens land bare kan slippe ut 500 gigatonn CO2 fram til 2050, om vi skal holde
oss under de vedtatte to gradene med global oppvarming.
… at de siste årene har det i snitt blitt sluppet ut over 30 gigatonn per år.
… at vi dermed bare har ca. 16 år av dagens utslipp igjen, til å spre utover 35 år.
… at Ex.phil-foreleser spoilet slutten av “House of Cards”.
… at det går med 10 liter vann for å gro én mandel.
… at California dyrker over 80 % av verdens mandler.
… at California begynner å gå tom for vann.
… at det forøvrig går med 20 000 liter vann for å produsere én kilo biff.
… at andelen tredjeklassinger på ØlKom-arrangementer er for høy.
... at antall søkere til petroleum gikk ned fra 257 i fjor til 77 i år.
... at 300 kvalifiserte søkere har energi og miljø på førsteplass!
… at nå er jula over.
… at nå er det eksamensperiode.
… at det går greit, for det er sommer!
… at ikke i Trondheim.

Teknologi: Hva heter den mest kjente digitale valutaen?

-Ingen! Rundt 20 millioner sykler siden den første
fabrikken åpnet i 1894! Den siste fabrikken ble nedlagt i
år 2000.

Naturvitenskap: Hva er eksaktverdien til sinus (og cosinus)
til 45°?

-Gass! 200 av totalt 240 busser kjører på komprimert
naturgass (CNG), og AtB planlegger å bytte over til biogass
så snart dette er økonomisk og praktisk gjennomførbart.

Klima: Til hvilket år har EU (og Norge) som målsetning å ha
kuttet utslippene med 40%?

-Målene skal nås innen 2030, og blir vedtatt med lov
ganske snart i Norge også. I tillegg er hovedmålene å øke
fornybarandelen med 27% og øke energieffektiviteten
med 27%.

Energibruk: Hvilket drivstoff kjører de fleste AtB-bussene på?

-En delt på kvadratroten av to, eller kvadratroten av to delt
på to, om du vil.

Ymse: Hvor mange sykkelprodusenter lager sykler i
Norge?

-Bitcoin, en såkalt kryptovaluta, som er en økonomi med
verdier til over 800 millioner kroner.
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

