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Hilsen fra Styret
Hei alle EMILere! EMIL suser inn i et nytt tiår som 22 åring! Januar 
har kommet og gått i sneglefart, mens februar suser forbi som 
bare det! Heldigvis så går vi mot lysere tider! For de som tviler, 
ble det bevist på EMIL-lekene at sola ikke har forsvunnet helt 
fra Trondheim! Før vi vet ordet av det ligger vi i høyskoleparken 
og slikker sol mens vi ignorerer at eksamen er rett rundt hjørnet. 
Det er heldigvis mye å bli med på i EMIL før den tid. Vin og klin, 
EMIL festen og miljøauksjonen er rett rundt hjørnet så her er det 
bare å følge med! Ønsker du å møte EMILere i mer edru tilstand 
kan kanskje de nyoppstartede komiteene brettkom og klatrekom 
være noe for deg! Ha en fortsatt fin vår(ish) og hvis du begynner 
å stresse over fag, så bare tenk “det ååååårnær sæ”, fordi det gjør 
vanligvis det;)

Hilsen EMIL-styret 20
v\ Kongsknekt Hanna Sletta
leder@emilweb.no
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
glade i hverandre!
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TURNING THE LARGEST COAL POWER 
PLANT IN THE US INTO PUMPED HYDRO 

STORAGE  

Det tok i lang tid fra et av de største 
kullkraftverket i USA, “Navajo Generating 
Station”, la ned i fjor, til at nye ingeniører 

gjorde sitt inntog i år. De planlegger å gjøre 
om kullkraftverket til et pumpekraftverk 
på 2.2 GW. Dette er litt under dobbelt så 
stort som det største vannkraftverket i 
Norge. Dog ville dette ta en stund, og er 
ikke planlagt å stå ferdig før 2030 (les 

ikke før 2040). Selv om det tar tid å gjøre 
om gamle kullkraftverk til noe nytt, viser 

dette prosjektet at gammelt utstyr og 
infrastruktur knyttet til fossile kraftverk 

kan brukes andre formål, og redusere 
utbygnningskostnaden for nye bærekraf-

tige prosjekter. I dette prosjektet skal sol og 
vind brukes til å pumpe vann, som før ble 

brukt som kjølevann i kraftverket, oppover 
fjellet. Prosjektet er budsjettert til 3.6 

milliarder amerikanske dollar. Prosjektet 
er som sagt rykende fersk, men viser at 
det finnes muligheter for bruk av gamle 

anlegg til nye formål, og dette blir da enda 
en faktor som dytter fossilindustrien ut av 

energibransjen.  

Watts upWatts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABIKER

SKILPADDE-OASER I DEN AMERIKANSKE 
ØRKENEN 

De fleste (spesielt EMIL-ere) har fått med seg 
at fornybar energi er veien videre for energi-

industrien. Det er likevel konsekvenser for 
dyre- og planteliv av utbyggingen av disse 

anleggene. Som oftest er konsekvensen 
negative, e.g fisk i oppdemte elver og fugler 

i vindkraft, men for noen solkraftanlegg 
har disse konsekvensene vist seg å være 
positive. Mer spesifikt har solkraftanlegg 
i ørkenen i Nevada gitt bedre livsvilkår for 

deler av plantelivet, ved å lage områder med 
skygge, og flere planter betyr mer mat til 

skilpadder. Nå har også et kraftverk begynt 
å utforme kraftverket slik at denne effekten 

blir sterkere. Det første de har gjort er å 
plante og stelle plantene for å hjelpe dem 
vei. Det andre er å senke installasjonen av 

solcellene slik at det blir mer skygge. Og det 
tredje er å ha små gjennomganger i gjerdet 
slik at skilpaddene kan gå inn og ut som de 
vil. Gangene er til og med plassert med en 
avstand fra hverandre som de har funnet 
ut er avstanden en skilpadde går langs et 

gjerde, og leter etter ett hull, før den gir opp. 
Andre solcelleanlegg i USA har gjort lignende 

tiltak for andre dyrearter, som rev og et 
annet anlegg som holder rådyr unna, mens 

smådyr slipper inn.

TIDAL ENERGY

Det er mye nytt som skjer på både sol- og vindfronten og 
vannkraftsutbyggningen tøffer jevnt og trutt fremover. 

En annen type fornybar energi som ikke har fått like 
mye oppmerksomhet og investeringer er tidevannskraft. 

Hovedfordelen med tidevann er at den er regelmessig 
og det er lett å vite når kraften er tilgjengelig. De krever 

også mye mindre rotorareal enn vindturbiner, siden 
vann er ca. 1000 ganger tettere enn luft. Det største 
anlegget tidevannskraftverket i Skottland, MeyGen, 

har nettopp fullført den lengste perioden med uavbrutt 
produksjon, for et slikt anlegg. Anlegget består av fire 

turbiner, med kombinert produksjon i 2019 på 24,7 
GWh. Planen er at anlegget skal bestå av over 250 

turbiner, noe som kan gi strøm til 175 000 husstander. 
Det er derimot en god del forskning som må gjøres for 

å avgjøre hvordan disse anleggene vil påvirke dyrelivet 
i havet. Spesielt siden de ofte ligger i smale sund, og vil 
dekke stor deler av tverrsnittsarealet av sundet. Det er 
i tillegg nå dyrt å bygge, så det er fortsatt mye som må 
gjøres før tidevannskraft vil utgjøre en betydelig del av 

elektrisitetsproduksjonen i verden.

NYTT ATOMKRAFTVERK 30 ÅR PÅ OVERTID

De forente arabiske emirater fikk nettopp grønt lys, fra 
resten av verden,  til å starte opp sin første atomreaktor. 

Dette er den første nyåpna atomreaktoren i verden, 
siden Kina åpnet en i 1990. Godkjenningsprosessen for 

et atomkraftverk er ikke bare bare. De har nå holdt 
på i 12 år, hatt 185 inspeksjoner, sendt ut 14 000 sider 
med dokumentasjon og 2000 dokumenter med annen 

informasjon. Det er planlagt at kraftverket, kalt Barakah 
atomkraftverk, skal produsere 25% av landets elektriske 

forbruk, med 4 reaktorer på 1400 MW. Hittil er bare en 
reaktor ferdigstilt, og det er planlagt at den skal starte 
opp i løpet av en måneds tid (fra 17.februar). Emiratene 
har fått hjelp av USA, for å sikre at de ikke får tilgang 

til teknologi som kan brukes til å utvikle atombomber. 
Regjeringen håper at de kan være et forbilde for flere 

land i midtøsten når det kommer til atomkraft. Kanskje 
ikke så dumt.

Kjære leser,

Vi står overfor et nytt tiår og forandring som vi 
spent venter på har allerede nådd MediaKoms 
redaksjon. Ser du på side 2, legger du kanskje 
merke til et flunkende nytt styre, men heldigvis 
har vi også flere erfarne skribenter med på 
laget. Jeg vil dermed benytte anLedningen til 
å anerkjenne avgåtte redaktør Balder Bryn 
Morsund, for to vakre års ledelse. 

Min spådom for det kommende tiåret, 
er at samfunnet er klare for å se fornuft. 
2010-tallet var på mange måter definert 
av sosiale medier, Trump, populisme, fake 
news, Brexit, influencere, Ebola og Frp. Vi må 
heller ikke glemme det noe mer positive som 
definerte tiåret, som Obama, nye rettigheter 
for LGBTQIA+, Game of Thrones og Spotify. 
På slutten fikk vi også et opptog for klima, 
som etter alt å dømme kan komme til å være 
viktigere enn noensinne i tyve-tyveårene. 

Verden har heller ikke sett grønnere siden 
Woodstockfestivalen i 1969. I 2013 legaliserte 
Uruguay marihuana fullstendig, i Nederland, 
Canada og elleve delstater i USA er det 
godkjent som legemiddel. Nye sorter weed 
dukker opp som ugress og det er vanskelig 
å holde kontroll på hvor mye THC man får i 
seg. Hjemme i Norge foreslår unge venstre å 
lovliggjøre lettere narkotikabruk i 2019, noe 
unge høyre også gjorde i 2018. I motsetning 
til i Høyre, støttet Venstre ungdomspartiet sitt 
delvis i dette.

Et av argumentene som brukes for 
avkriminaliseringen er å knekke kriminelle 
nettverk. Vel, denne redaktøren ber dere 
se til avokadoen. En fullt lovlig og fantastisk 
frukt - som dessverre i stor grad kommer fra 
avokadokartellene i Mexico. Alt man kan tjene 
penger på, vil raskt tiltrekke seg kjeltringer; 
som tobakk, alkohol, falsk sminke, falske vesker 
og falske merkevarer. De lovlige produktene 
er enda mer lukrative for kriminelle 
organisasjoner enn de ulovlige. De slipper unna 
med det. Spesielt når det kan være enda mer 
å tjene. Noen sier hasj på polet, mens andre 
lurer på hvorfor vi har vinmonopol. Selv spør 
jeg, hvilken nytte har dette for samfunnet vårt?

La EMIL være riktig nyanse grønn. Godt tiår!
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Født: ~September 2019?
Nå: Mars 2020
Alder: ~6 mnd.
Levetid: ~12 mnd.

Totalt 6 hamskifter
→ Hamskifte hver 2. måned
Hamskifte #1: Nov. 2019
Hamskifte #2: Jan. 2020
Hamskifte #3: Mar. 2020
Hamskifte #4: Mai 2020

“Etter 4. hamskifte kan de legge egg”.
→ Antar egg legges i MAI.

“Det tar 3-6 mnd. før eggene klekkes”.
→ Egg klekkes først mellom juni og september 2020.

“Et pinnedyr kan legge opp til 3000 egg pr. gang, flere 
ganger om dagen. 80% klekkesjans”.
Det er sykt mye. En annen nettside sier: “To egg hver 
dag”.

Leo har 4 fruktbare måneder. Det blir 4*30*2=240 
egg. 
80% klekkerate: → 240*⅘ = 192 avkom.

De siste eggene klekkes 4 måneder etter de første, dvs. 
januar 2021.

I dag skal jeg intervjue pinnedyret Leo. EMIL adopterte 
pinnedyret fra Leonardo linjeforening høsten 2019. Da 
var Leo kun en bitte liten kvist, men nå er hun over 20 cm 
lang! Hun holder til i Snikkerbua, hvor hun ofte får besøk av 
vennene sine i EMIL.

Noen ganger er Leo litt sjenert og gjemmer seg bak urten sin 
eller henger opp ned i taket sitt. Men hvis du er veldig snill og 
forsiktig får du kanskje lov til å holde henne. Da er det viktig 
at hun får kommet seg trygt tilbake i buret sitt for å slappe av 
etterpå! Uansett er det stas for Leo å få stå i buret oppe på 
bordet hvor det er masse lys, men helst med vinduet lukket 
så det ikke blir for kaldt.

Hvilke hobbyer har du?

 Leo går sakte bortover langs veggen. Det er tydelig at 
hun elsker å gå langsomme turer.

Hva er din favorittfarge?

 I dag er Leo helt grønn. Hun har til og med dekorert med 
knallgrønne urter. Leo har ekte EMIL-ånd.

Hva er favoritturten din?

 Leo har satt seg ned på basilikumplanten sin. Det er 
tydelig at hun liker basilikum mye bedre enn korianderen som 
står ved siden av. (Der er jeg helt enig)

I tillegg bruker ikke Leo engang et eneste tørk.

Fakta om pinnedyr:

Det finnes flere tusen arter av pinnedyr.

Leo er av arten carausius morosus, eller indisk pinnedyr, en 
art bestående kun av kvinner. De formerer seg ved hjelp av 
partenogenese, som vil si at de ikke trenger å bli befruktet 
av et hannpinnedyr.

Pinnedyr er veldig skjøre, og kan lett miste lemmene sine 
hvis de ikke blir behandlet med forsiktighet.

Hvis pinnedyr blir skremt, bruker de å strekke seg helt ut 
slik at de ligner mest mulig på en pinne.

De fleste pinnedyr trives best i rundt 25 °C.

Levetiden er omtrent 12 måneder.

I løpet av livet gjennomgår de seks hamskifter.

De blir vanligvis kjønnsmodne etter fire hamskifter. Da kan 
de legge flere egg om dagen.

Leo tar fuktighet fra vann som sprayes på plantene, men 
kan drukne lett hvis hun får for mye vann.

Kilder:

https://hignoria.page.tl/Hold-av-pinnedyr.htm

https://snl.no/vandrende_pinner

https://en.wikipedia.org/wiki/Carausius_morosus

Hils på Leo, 
den vandrende pinnen!

TEKST DANIEL GLØSEN

KONKLUSJON:
Mellom juni 2020 og januar 2021 får vi 192 nye 
pinnedyr.

Seviettregnestykket:
LEOs Avkom
TEKST DANIEL GLØSEN

DESIGN OMER BABIKER

D
ES

IG
N

 O
M

ER
 B

AB
IK

ER

FOTO  PRIVAT

76



Elias
Forventningene 

var på topp dagen før 
valentinsdagen, dette måtte jo 

bli date. Fikk prøvd ut small talken 
litt etter hvert, men mesteparten av 

tiden gikk til å spise snacks og prate 
tull med EMIL-jentene som det desidert 
var flest av. Sjekkereplikker ble prøvd 
ut og fikk samtidig bekreftet at ingen 

av de slo an. Det ble kanskje ingen 
date, men ikke noe hate, da var 

det ikke fate. 

Hanna
Det var dagen 

før valentines, og jeg satte 
full kurs mot Elbygget for å ofre 

alt (dvs. første halvdel av Natasa 
Nords infraforelsening) for kjærligheten. 

Den første jeg så når jeg kom inn døren var 
melkehjerter spredt utover alle bordene, min 

favoritt! Klar for å møte noen kjekke omegagutter 
satte jeg meg ned ved første bord! Tiden går fort 
når man har det gøy, og før jeg visste ordet av det 
var runden ferdig! Med skolesekken full av nye 

bekjentskaper og magen full av melkehjerter 
trasket jeg fornøyd videre til forelesning! 

Men ikke bekymre dere, EMIL-gutter 
er fremdeles best;)

Kentaro
Mens Styret letet 

etter sin kjærlighet på 
speeddating, arbeidet jeg med 

«Project 430», min kjærlighet. Aldri har 
jeg følt en slik lidenskap for et arbeide før; 

ideer strømmer inn som flod hvert minutt. 
Mine legger svir, men jeg fortsetter. O, denne 
tanken på prosjektet forlater aldri mitt hode, 
ikke i søvne, ikke i forelesning, ikke på 
styremøter. Hjernen smelter av tanken 

på dagen dette prosjekt skal realiseres 
og presenteres for dere, kjære 

EMILere.

Ingvild
Jeg kom rett 

fra forelesning i krets til 
Elbygget og var derfor allerede 

svært spent på hva som var i vente! 
Litt feig i starten, satt jeg og observerte 

datene, men fant ut at jeg også måtte hoppe 
i det etterhvert. Jeg ville jo ikke gå glipp av 
hva omegaguttene hadde å by på - og det 
var mye! Jeg fikk nemlig observere en av 
de hundre beste i rubikskube i Norge løse 

rubikskube på 13 sekunder. Det alene 
gjorde meg fornøyd (melkehjertene 

og love hearts hjalp og), tross for 
at det ikke ble noen date 

til valentines. 

Elin
Da jeg fikk høre 

at omega ville ha oss med på 
speeddate, ble jeg først veldig gira. Har 

hørt rykter om at det faktisk finnes gutter på 
Omega, og at dette skulle skje dagen før selveste 

VALENTINES kunne jo ikke vært mer perfekt! Hastet 
meg fra forelesning for å rekke å møte alle guttene som 

skulle komme (preferabelt pga. meg). Hjertene som hang 
på veggen, lovehartsene som lå på bordet, pulsen som steg. 
Stemninga var til å ta og føle på. NÅ skulle jeg endelig slippe å 

feire valentinsdagen alene..
Tre minutter per gutt gikk fort. Rakk gjennom alle guttene før 

timen var gjort. 
Små eller store gjorde ikke meg no’, for uansett kom håpet 

om å skåle for to. 
Selv med stort håp og lave mål, ville ingen være med 

meg ut å tenne bål.. 
Så håper jeg bedre lykke neste år, at jeg en 

date neste valentines får.

Styret tester Speeddating
TEKST STYRET

Revyen 2020
FOTO BALDER BRYN MORSUND
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Direkte fra master til fast jobb
Linda Haugvaldstad (31) er konstituert som driftsdirektør i Lyse Produksjon. 
Linda er sivilingeniør maskin fra NTNU og har jobbet i Lyse Produksjon siden 
2015. Hun har variert erfaring, blant annet som utprøvingsleder i Lysebotn 2 
prosjektet og har i kortere perioder også fungert som kraftverksjef.
 
Holder du på med en master innen energi eller energisystem? Og brenner 
du for klima og miljø? Da vil vi gjerne høre fra deg. Lyse trenger stadig nye, 
kloke hoder – og spennende utfordringer venter på den som vil og kan. 
Sjekk mulighetene på lysekonsern.no/karriere

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

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

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

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

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

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

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

større forutsigbarhet for kraftverkene og en mer 
bærekraftig strømforsyning. 

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

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

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

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

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

ENERGILØSNINGENE SOM KAN REDDE 
BYGGSEKTORENS KLIMAMÅL
Elbiler og internett kan spille nøkkelroller for 
hvordan vi skal nå EU-direktivets mål om kun å 
bygge nesten-nullenergibygg fra 2020.
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Hva driver du med?

Jeg har fått ansvar som koordinator for bachelorutdanningen til 
elektroingeniørene ved NTNU, så det er mye koordinering og 
veiledning av bacheloroppgaver, samt å koordinere det som skjer 
på Gløs med det som skjer i Ålesund og Gjøvik. Vi planlegger et nytt 
bachelorstudium ved siden av EMIL og Bielektro, som kombinerer 
Elkraft og IT på en ny og bedre måte.

I år foreleser jeg så langt bare Infrastruktur for energitransport, 
men i fjor hadde jeg fire fag. Da foreleste jeg i tillegg Energi og miljø, 
Design og drift av smart grid kraftsystemer og var landsbyleder for 
Eksperter i Team.

I tillegg forsker jeg på elbiler i energisystemet. Og disse elbilene, de 
må jo lades! Spørsmålet er om denne energien kommer fra norsk 
vannkraft eller kullkraftverk i Tyskland og Polen. Med modeller for 
energiflyt, kan vi se hvilke kraftverk som produserer til enhver tid 
og hvor mye CO2 de slipper ut. Kanskje er det best å lade elbilen 
med spansk solkraft på dagen og vannkraft på natten? Dette går da 
på energiaspektet, heller enn effektutfordringer i nettet.

Hvordan har du kommet dit du er i dag og hvor kommer 
interessen fra?

Jeg lekte mye med LEGO som barn og forundret meg over elektriske 
duppedingser som kunne være noe så enkelt som en lommelykt 
med batterier. Bestefaren min satte også opp små vindmøller til 
pynt i hagen. Da jeg begynte på videregående hadde jeg en veldig 
flink fysikklærer som var professor på universitetet. Det var ganske 
tidlig at jeg bestemte meg for enten å studere noe med fysikk, eller 
noe med fornybar energi og jeg endte opp med å bli ingeniør og ta 
en integrert master i elektroteknikk i Chemnitz i Tyskland. Det var 
veldig mye sol og vind som kom opp i Tyskland rundt årtusenskiftet. 
Så spesialiseringen jeg valgte var innen energisystemer, fordi jeg 
var opptatt av denne nye fornybare energien. 

Jeg var en helt vanlig student. Jeg hadde ikke noe utenlandssemester 
og var ferdig etter fem år, men jeg var vit.ass. i kraftelektronikk. 
Det var ikke så mange linjeforeninger som dere har her. Jeg valgte 
å jobbe med energilager, som har fulgt meg gjennom master, 
PhD og forskning. Ved solcellesystem i lavspenningsnett har man 
effekttopper og behov for energilager. Under masteren jobbet jeg 
med ATPdraw og kom for første gang i kontakt med Norge og Hans 
Kristian Høidalen (red. Anm. Fra forrige utgave), som utviklet dette 
programmet. 

TEKST STIAN JØRGENSEN & MIRA LITLESKARE

Bli kjent med:
Steve völler

Faktaboks
Født: 1. juni 1979

Sivilstatus: Samboer med 3 barn

Stilling: Førsteammanuensis for 
bærekraftig elektrisk energi

Linje: Elkraft 

FOTO  STIAN JØRGENSEN & STEVE VÕLLER
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Steve Völler er en engasjert og allsidig tysk-
ungarer med mange morsomme fritidssysler og 
interesser. Denne handymannen kan lage trefigurer 
av en stubbe, en liten vindmølle eller en lampe av 
hundrevis av "diamanter" og en metallvase fra Ikea. 
På kontoret hans ser vi solcellepanel, Elmo fra Sesam 
stasjon og Star wars-figurer. Vi blir også med han opp 
på taket av Elbygget, hvor det finnes et omfattende 
solcelleanlegg.

Da jeg var ferdig med masteroppgaven, hadde jeg egentlig 
planlagt å dra til Norge, men det fantes ingen interesse 
for energilagring, fordi det var så mye vannkraft  hvor man 
har kraftproduksjon og energilager i ett, så jeg tok PhD 
ved universitetet i Wuppertal i Tyskland. Jeg jobbet med 
vindkraftanlegg som skulle selge energi til forskjellige markeder 
og med ulike markedsmodeller, som subsidier, kraftmarkeder, 
produksjon av hydrogen osv.  og finne ut hva som var best. Så 
da fikk jeg også jobbet med energilager.

Post doc tok jeg så i to år på NTNU, samtidig som jeg jobbet 20% 
i SINTEF Energi.  Post doccen gikk på simulering av energiflyt i 
offshore vindkraft og fremtidig utbygging av et nordsjønett med 
kabelforbindelser til Europa. I SINTEF, som jeg senere fikk 100% 
stilling i, jobbet jeg med energiflyt, nettutbygging, hydrogen, 
vindkraft, mikrogrid på Færøyene og alt mulig.

Hvor er du fra? Hvordan var det å komme til Norge?

Jeg vokste opp i Øst-Tyskland, som var separert fra Vest-Tyskland 
til 1990. Mine ti første leveår i Karl-Marx-Stadt var dermed 
preget av russisk sosialisme og kommunisme. Karl-Marx-Stadt, 
som nå heter Chemnitz, har fremdeles en 15 meter statue av hodet 
til Karl Marx. Som barn var vi organisert i ungdomsorganisasjoner 
og jobbet sammen. Så til den dag i dag har jeg vært opptatt av 
kultur, samhold, gjensidig hjelp og hatt en interesse for miljø. 

Musikk og natur var noe som lokket meg til Norge og jeg hadde 
vurdert å komme hit før. Det er ikke så mye stress her som i 
Tyskland. På universiteter i Tyskland går man ikke på fornavn, men 
“God dag, herr professor”, noe som gjenspeiler en litt mer avslappet 
kultur i Norge. Jeg hadde faktisk allerede begynt å lære meg norsk 
på folkeskolen i Tyskland, så jeg kunne lese Donald da jeg kom hit 
for ti år siden. Jeg kjørte hit med bilen min og ble nesten værfast i 
en snøstorm med lite sikt på Dovrefjellet, men ellers var det ganske 
ok å komme hit. 

Kulturene i Norge og Tyskland er mye det samme. I motsetning 
til nordmenn, er tyskerne veldig direkte. Nordmenn unngår alle 
konflikter og gjerne aktivitet i forelesning også. Men i idrettskulturen 
er de veldig konkurranserettet. Å lære meg å gå på ski her var litt 
ubehagelig, med folk som kommer bakfra og roper løype når jeg 
sliter med å bevege meg grasiøst. Det «verste» var da jeg falt i en 
bakke ved Lian, og en fire år gammel gutt med en snørrete nese 
kom på ski, stoppet og spurte om jeg trengte hjelp.

Du har nevnt at du reiste verden rundt?

Jeg har vært rundt nesten hele Europa, og i og med at jeg er 
halvt ungar, har jeg også knyttet litt av reisene mine til Ungarn 
og Øst-Europa, men også Italia, Spania, Storbritannia og Irland 
som typiske turistland. Som phd. har man jo også mulighet til 
å reise en del på konferanse i Singapore, Dubai, Canada osv. 
Men under studietida reiste jeg mye mer, da jeg hadde mye tid 
til slikt.

Den fineste turen jeg hadde som student var vel til Canada, hvor 
jeg har vært to ganger - en gang i øst ved Montreal og Quebec og 
en i vest ved Edmonton og Calgary. Rocky mountains er en favoritt. 
Men den aller kuleste turen jeg har hatt var på to måneders 
backpacking i Australia med samboer og barn under pappapermen. 
I Australia fikk jeg mange forskjellige inntrykk. Fra storbyer til 
jungelen, fra ørkenen til sjøen med paradisøyer og eksotisk dyreliv 
på en plass med relativt lite folk. Å dra dit kan jeg anbefale, men 
kanskje ikke før det vokser opp etter brannene.

"Men den aller kuleste turen jeg har hatt var til 
Australia med samboer og barn (...)Å dra dit kan 
jeg anbefale, men kanskje ikke før det vokser opp 
etter brannene."
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Hva er det kuleste du har gjort i din karriere?

Det var veldig kult å jobbe i sivilforsvaret. I stedet for å bli med 
i militæret, kan man i Tyskland søke om å gjøre noe annet i 
stedet. Dette kan være å jobbe med helse, eller man kan bli med 
i sivilforsvaret, som blant annet bygger opp infrastruktur for 
strømnett, vannrør og gassnett. Etter en stor oversvømmelse i 
fylket Sachsen i 2003 var vi ute på innsats og bygde en bro over 
elva. Det blir noe annet enn å sitte å simulere data på et kontor - 
man kan faktisk dra tilbake å si at den broen har jeg vært med på 
å bygge.

Funfacts

Begynte først å drikke øl og vin i Norge, for det er billigere enn 
snaps og cocktails. Da jeg bodde i Tyskland var det for det meste 
snaps det gikk i, og nå med et stabilt inntekt kommer det tilbake. 
Vi har masse bær og frukt i hagen som kan blandes med krydder, 
sukker og sprit slik at man får likør etter noen uker. I fjor og forfjor 
lagde jeg med skogsbær, rips og plomme. Det er mest for å kose seg 
med, ikke for drikke seg full av.

Er halvt ungarsk. Faren min dumpet meg i en sandkasse i Ungarn i 
åtte uker i ferien som barn, slik at jeg måtte lære ungarsk og snakke 
med de andre barna for å forsvare lekene mine. Så jeg kan snakke 
ungarsk når jeg snakker med slektninger på Skype, men jeg har 
aldri lært det skikkelig. 

Har 7-seter kasse-elbil, en Nissan e-NV200 som heter Elmo, som 
kommer av at den er elektrisk og mobil. Alle mine biler har egne 
navn. Elmo er ganske praktisk når man har stor familie og bygger 
hus. Jeg er ikke bilgal, men jeg er interessert i elbiler og alt rundt, og 
er derfor med i elbilforeningen. Elbiler kan jo brukes til energilager, 
jevne ut effekttopper, er miljøvennlig, trenger ladeinfrastruktur 
osv. Med en kontakt og måleinstrumenter som man bruker på 
verksteder, kan jeg også få ut mye informasjon om batteriet og 
kjøremønsteret mitt, så det bruker jeg hjemme.

Vi har i flere år ønsket å ha solceller på eget hus, men siden det 
er et gammelt hus, er det viktigere å energieffektivisere og tette 
taket. Taket på huset er forøvrig godt egnet til solcellepanel, da det 
har 45 graders helning, er vendt mot sørøst og har ingen trær eller 
noe som skygger for seg. Så det som mangler nå er bare penger til 
å gjøre det, eller et forskningsprosjekt hvor vi kan stille huset til 
rådighet. Det skal sies at jeg har noen solcelledrevne utelys som jeg 
får nøye meg med i mellomtiden.

Sammen med min samboer, startet jeg for et par år siden et 
lokallag for Miljøagentene på Heimdal, fordi også våre barn har vist 
interesse for miljøet - Det smitter. Vi har turer i skogen, ser på spor 
i snøen, bilder fra viltkamera, vi snekrer fuglehus og insekthus med 
barna og arrangerer aksjoner for å samle opp søppel. Barna som er 
med er rundt 6-12 år, men når de blir større, vurderer vi å bygge 
noe med solceller. Det er en utfordring veilede og få små barn til å 
samarbeide om slike prosjekt, men hvis vi hadde litt større barn, 
skulle vi fått til litt andre prosjekter.

Jeg har en interesse for Star wars. De tre nye filmene er bedre enn 
de tre første episodene, men aller best likte jeg IV, V og VI, på grunn 
av estetikken. Rogue one og Solo er også ganske bra, men de nye 
skal være så kjapt laget og tar seg ikke like god tid til å lage en god 
historie som de gjorde på 90-tallet. Det blir ikke bra hvis man skal 
ha mest mulig scener og hoppe over historien mellom kamper. 

Da jeg flytta til Trondheim sklidde jeg inn i en vennekrets som holdt 
på med Vikinglag og det så ganske gøy ut, så snart var jeg med i 
styret og arrangerte vikingmarkeder. I vikinglag lager man utstyr, 
klær og alt mulig selv. Mange prøver også å leve et enkelt liv som 
en viking og ta inn den levemåten. Vi kan ha historiske foredrag, 
dra på utflukt til Stiklestad eller gå tur i skogen med vikingklær og 
vikingmat. Det er også noen ganger med folk fra hele europa på tur 
hvor vi farger klær og syr.

Noen fra den samme gjengen drev også på med LAIV (red. Anm. 
Live action role playing), så jeg har også vært med på rollespill om 
alver og bueskyting, samt et som handlet om western life. Det er 
ofte sånn at man setter opp et svært telt i skogen eller leier en 
stor hytte, hvor LAIVen foregår rundt hele hytten. Det er veldig 
gøy, men nå for tiden har jeg rett og slett ikke tid.

Jeg har noen gode kamera, men de ligger også i skapet nå. Det 
er mer praktisk å ha med seg små lette kamera og mobilkamera. 
Natur, dyr og insekter foretrekkes som motiv. Mennesker klager 
for mye over bilder av seg selv. Og så liker jeg jo å ta makrobilder 

og bilder med langtidseksponering. Noen av bildene mine legger 
jeg ut her: http://www.wehrmut.de/photokunst/ 

I grunnskolen ble utviklet jeg en interesse for black metal, så der har 
jeg også laget et eget magasin med en venn (www.voenger.de). Det 
var ganske populært på denne tiden og da var det jo uunngåelig å 
komme i kontakt med Norge, som hadde mange store metal band 
som Ulver og Immortal. Sangtekstene, som jeg prøvde å forstå, 
handlet alltid om norsk natur og derfor ønsket jeg å komme hit. 
I senere år har jeg endret litt smak, til atmosfærisk metal, og da 
kommer det gjerne fra andre land enn Norge. Men nå for tiden liker 
jeg også blant annet et vikingaktig band som heter Wardruna.

Til slutt, hva tror du kommer til å skje med klimakrisa?

Jeg har et realistisk syn på klimakrisa. Klimaet vil endre seg 
til det verre. Folk vil finne opp nye ting for å motvirke en 
klimakrise, men jeg tror ikke man vil rekke å stoppe den i tide. 
Systemet er for tregt, det er for mye lobbyisme, for mange 
egeninteresser. “Jeg vil ikke ha en vindmølle her, fordi den vil 
se stygg ut, men jeg vil helst ha grønn energi i stikkontakten”. 
Det er store utfordringer med utviklede industriland, men 
med et Afrika og Asia som kommer opp med et enormt økt 
energibehov, kommer virkelig til å bli en utfordring. Da kan 
det være vanskelig å unngå at de går i samme felle som oss og 
bruker kull for å kjøre opp økonomien.

Derimot har jeg stor tro på sol, vind og hydrogen. Det norske 
eksempelet med offshore vind for å forsyne energi til nettet, 
solceller på hustakene og hydrogen som energilager og brensel 
er gode og raske tiltak man kan gjennomføre, men man 
må samarbeide! Man kan utveksle kunnskap, teknologi og 
informasjon mellom land som har ulike ressurser som sol- og 
vindforhold. Det fins mye teknologi som ikke er innfaset i så 
stor grad som nødvendig.

"Faren min dumpet meg i en sandkasse i Ungarn 
i åtte uker i ferien som barn, slik at jeg måtte 
lære ungarsk og snakke med de andre barna for 
å forsvare lekene mine."
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www.multiconsult.no/must

MUST
LEARN

Multiconsult skal være et norsk kraftsenter med  
internasjonalt nedslagsfelt i bransjen. Selv om  
vi vurderes som en av de mest attraktive  
arbeidsgiverne, er konkurransen tøff. Som  
student er du nøkkelen til at vi når målene 
våre. Multiconsult verdsetter unge nye  
medarbeidere som kan tenke nytt, og  
vi trenger deg som tør å utfordre  
etablerte standarder.

FLEX nettstasjoner er utvendig betjente og dekker transformatorstørrelser opp til 1000 kVA. 
MAXI nettstasjoner er innvendig betjente, har modulbasert oppbygning som kan leveres i 
mange konfigurasjoner. Alle kan leveres med eksternt rom for AMS-utstyr.

Møre Trafo AS produserer oljetransformatorer for E-verk, Industri og Jernbane 50, 60 og 16 
2/3Hz. Vårt produktspekter dekker de fleste behov opptil 36kV og 4000kVA. 

Skandinavias største produsent av oljeisolerte
transformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner!

www.moretrafo.no
MØRE TRAFO AS
 6230 Sykkylven 

Tlf +47 70 24 61 00 
post@moretrafo.no 
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KOMPOSTEN

Utgavens E-post

Til: kundeserviceno@flugger.com

Hei,

I forbindelse med et gartner-prosjekt behøves det grønne fingre. Er det noe 
maling i deres produktportefølje som kunne passet til dette formålet? 

Ser frem til å høre fra dere,

Med vennlig hilsen
Balder Bryn Morsund

Hei Balder.
 
Takk for mail.
Er du snill og utdyper dette litt mer på det du lurer på? 
 
Takk på forhånd.
 
Vennlig hilsen / Kind regards
 
Ersin Yavuz
Customer Supporter
 
Flügger Norway AS

DESIGN OMER BABIKER

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABKER 

TEKSTKOMITEENE

KlatreKom
Som du sikkert skjønner, handler KlatreKom om 
klatring og buldring. I klatring benytter man seg av 
tau og sele for å komme seg opp en høy vegg, mens 
buldring består av klatring opp en lav vegg over 
madrasser. Målet er det samme for begge grenene, å 
nå toppen. Hva er poenget med det, sier du? Hva er vel 
poenget med noe her i livet, sier jeg. Klatring/buldring 
handler om å pushe seg selv for å bokstavelig talt nå 
nye høyder. Det er mye slit, vonde fingre, vonde sko 
og stive underarmer før man får det til, men når man 
når toppen føles det ufattelig godt. Så sikter man etter 
neste topp. 

Nå høres det ut som klatring bare er vondt og tungt, 
men det er det ikke. Klatring er sosialt og kjempegøy! 
Noe av det beste med klatring er pausene mellom 

forsøkene på veggen, som brukes til å snakke med 
andre og se på at de også faller ned.

Programmet til KlatreKom er buldring annenhver uke 
på torsdager kl. 18. Da møtes vi på ett av flere sentre 
rundt om i Trondheim. Én gang i måneden drar vi 
også til Utehallen for klatring med tau. Når været og 
sesongen tillater det er planen å dra ut til steder som 
Hell for litt utendørsklatring.

Hvis du er interessert i å få tilfredsstilt urinstinktet 
om å klatre, så bli med i gruppen «KlatreKom» på 
Facebook. Der legges alle datoer om treff ut. Men 
tenk deg godt om før du prøver, det er stor fare for å 
bli hekta…

Kristoffer Kvannli, Leder for Klatrekom

BrettKom
Torsdag 23. januar ble BrettKom sin første spillkveld 
arrangert. Der fikk vi innviet de flunkende nye 
spillene som var kjøpt inn. Exploding Kittens viste 
seg som en favoritt blant mange, mens andre gikk for 
strategispill som, Ticket to ride og Settlers of Catan. 
Konkurranseinstinktet var tydelig blant mange, og det 
er godt å se at det er flere som ikke liker å tape, spesielt 
i brettspill. Vi avsluttet kvelden med noen runder med 
Sercet Hitler hvor det var mange som viste seg fra 
en annen side. Da vi pakket sammen kunne vi også 
konkludere at alt av snacks var spist opp.

Spillkveld nummer 2 ble arrangert onsdag 12. februar. 

Da prøvde vi oss på en runde med Risk, og fant fort 
ut at dette kom til å ta hele kvelden. Samtidig var det 
Exploding Kittens på andre siden av rommet, akkurat 
som forrige kveld. Også denne gangen var det stort 
konkurranseinstinkt, om ikke større enn forrige gang, 
og det var definitivt en engasjert gjeng rund bordet. 
Da noen endelig kunne si, mission accomplished i Risk 
hadde de andre dratt for noen minutter siden, og alle 
slo fast at det holdt for i kveld.

Det blir ny spillkveld i midten av mars. Vi jobber også i 
samarbeid med GourmetKom for å få til både mat og 
spillkveld den 18. April. Hvem kan vel si nei til det?

Sander Rogndokken, leder BrettKom.
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DESIGN KATRINE REISÆNEN

(H)ELGELESING
DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABIKER

TEKST DANIEL GLØSEN

Som sivilingeniørstudent føler jeg ofte en nervøsitet 
knyttet til å skulle dra ut i arbeidslivet og holde på med 
store prosjekter som kan ha stor innvirkning på mange 
menneskers liv. Da er det fint å tenke på at jeg ikke kommer 
til å bli den første til å gjøre feil. I Humble Pi forteller den 
amerikanske matematikeren Matt Parker, kjent fra bl.a. 
YouTube-kanalen Numberphile, om en rekke mindre og 
større ulykker som har skjedd i det virkelige liv som følge 
av simple utregningsfeil eller litt for gode forenklinger

Bruer som kollapser på grunn av resonanssvingninger, fly 
som mister frontrutene på grunn av feil type skruer og 
balkonger som knekker på grunn av tretthet i både stål 
og ingeniør, er bare noen av de mange store katastrofene 
som presenteres. Disse koster ikke bare penger, men også 
menneskeliv. Det får en til å tenke på at arbeidet ingeniører 
gjør  –  som du og jeg kommer til å gjøre  –  påvirker uvitende 
mennesker hver eneste dag.

Det er heldigvis ikke bare grusomheter som drøftes i denne 
boka. Parker er opptatt av at ting skal være matematisk 
riktig, og skildrer en morsom hendelse om den gangen han 
prøvde å endre alle britiske trafikkskilt for fotballbaner, 
fordi ballen på skiltet var lagd av kun heksagoner, 
ikke heksagoner og pentagoner. I tillegg trekker han 
fram kommentarer fra en legendarisk diskusjon på et 
bodybuilder-forum der de krangler om hvor mange dager 
det egentlig er i en uke.

Boka har selvfølgelig 314 sider.

For å sitere Reidar Kristoffersen i en forelesning i 
Fluidmekanikk, “Det er alltid en idiot der ute som har 
antatt laminær strømning”

Humble Pi
Forfatter: Matt Parker

Sider: 314 
Utgitt: 2019
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Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis. Det har gjort 
Statkraft størst i Europa på fornybar energi. Men 
hvorfor stoppe der? En hel verden trenger mer av 
det vi kan mest om. Det gir unike muligheter, som 
må tas godt vare på. Til beste for miljøet og til 
beste for AS Norge.

Se mer på statkraft.no

Elektro SikkerhetRørVentilasjon KuldeByggautomasjon Energi Hei alle EMILere!

Vil du skape 
energieffektive 
bygg?

Les mer på: www.gk.no

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

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

Blond andreklassing er meget gira på futen

Blond andreklassing er meget gira på futen

KUN
LAV Re

5.klassing under kallenavnet 'Parmigiano 5.klassing under kallenavnet 'Parmigiano 
Reggiano' skal ha fått med seg 2 heldig Reggiano' skal ha fått med seg 2 heldig 

utkårede hjem fra helingball. Mon tro om han utkårede hjem fra helingball. Mon tro om han 
har lokket dem hjem med løfte om god ost..har lokket dem hjem med løfte om god ost..

Tips oss!

HELT anonymt!

Blond 1.klassing brakk badekar i Blond 1.klassing brakk badekar i 
femteklassehytte i Årefemteklassehytte i Åre

Båtsjåvinist ikke fornøyd med Båtsjåvinist ikke fornøyd med diskretisering av sladderdiskretisering av sladder

Jente i femteklasse knuste to flasker 
Jente i femteklasse knuste to flasker 

på halvingball da hun skulle klirre i 
på halvingball da hun skulle klirre i 

glasset. Senere fikk hun et bord til å 
glasset. Senere fikk hun et bord til å 

kollapse.kollapse.

ELLER BARE FLERE SCHANPSS SIDEN DERE SENDTE INN SÅ MANGE
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Lær oss gleden over enkle ting
og latter som ikke har ondt i sinn

Forlatelse fri for baktanke
og kjærlighet til alle mennesker under solen

EM
IL
-i
n
g
en

iø
rs
p
ill
et Teknologi: Hva er “thrust to weight ratio-en”til en Airbus 

A380 ved full last? (Hvor mye kraft gir motoren vs hvor stor er 
tyngdekraften)

Naturvitenskap: Hvilket element er det siste som gir fra seg 
energi når det fusjoneres?

Klima: Hva er den vanlige tidsperioden for å definere klima 
og ikke vær? 

Energibruk: Hva er forholdet mellom liter fossilt drivstoff per 
100 km for et gjennomsnittlig menneske og en gjennomsnittlig 
bil?

Ymse: Hva er en kimera (biologisk sett)?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
… at rektor Anne Borg sine to hovedfokus er kvalitet og BÆREKRAFT <3
… at “Vi skal lande baller!”
… at det er for mange i lufta
… at det er foreslått i NTNUs miljøplan at ekskursjoner skal kutte CO2
… at reisemål velges med faglig utbytte til minst mulig utslipp
… at nå bør tredje begynne planleggingen hvis de vil til Japan!
… at kanskje det blir to ekskursjoner neste år, siden den nå ble avlyst
… at corona bare er kult elektrisk
… at IE-fakultetet skal starte bærekraft@IE
… at var på tide de følger EMILs eksempel MiljøKom
… at MediaKom har fått tilbake kameraet sitt
… at som har vært forsvunnet i et halvt år
… at nå er det tilbake <3
… at Bare EMIL band må være det mest stabile i EMILs historie
… at PikeSvøm og HøyPlask er en ting
… at plastikk merkes med tall fra 1 til 7 etter hvilket materiale de er laget av
… at petrokjemisk industri fant opp dette for å selge mer plast
… at bare 1, 2 og 5 blir resirkulert i stor skala
… at henholdsvis PET, HDPE og PP
… at ikke PVC som brukes mye av i kabler
… at det er for billig
… at vannmagasinet resirkuleres som papir
… at helst skal man ta ut stiften
… at største spenningsnivå i Norge er 4(:)20 kV

• Teknologi: 0.227

• Naturvitenskap: Jern

• Klima: 30 år

• Energibruk: 1:10 (ca tall: 0.65 L/100 km for ett 
menneske, 5 L/100km for en bil)

• Ymse: Ett individ bestående av celler med ulikt 
DNA

Fasit


