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Hilsen fra Styret
Vi nærmer oss slutten på et usedvanlig høstsemester! Vi har blitt 
kjent med nye førsteklassinger som har vist et bredt engasjement 
i EMIL noe som varmer EMIL hjertet<3 Selv om ingenting kan 
gjennomføres som vanlig får vi gjøre vårt beste for å fremdeles ha 
det så gøy som mulig. Så håper dere alle vil fortsette å engasjere 
dere i komiteer i tiden som kommer. Det vil også være nye 
arrangement etter jul som det bare er å glede seg til! Disse vil 
forhåpentlig foregå i Trondheim og ikke i Stavanger!;) Det er nå 
valgt inn nytt EMIL styret, noe som betyr at det snart er tid for å 
legge ifra oss hatten.. Det stilte utrolig menge flinke kandidater på 
genfors i år og jeg er overbevist om at det nye styret kommer til 
å gjøre en strålende jobb! Jeg må avslutte med å takke for meg, 
det har vært en ære og være deres kongsknekt! Masse lykke til på 
eksamen, jula kommer uansett!

God jul!
v\ Kongsknekt Hanna Sletta
leder@emilweb.no
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Jeg er en person med meninger. Når man skriver for 
en avis, får man en del reaksjoner fra lesere som ikke 
nødvendigvis er enig i det avisen skriver. I dagens politiske 
klima vil jeg ikke være den som snakker ned verdien av å 
være politisk korrekt, men å være politisk nøytral er en 
annen sak. For noen mediehus er det kanskje et mål å 
være nøytral, men for de fleste media er det ikke slik. 

Den fjerde statsmakt er nettopp skapt for å sette 
søkelyset på saker som folket kan ha interesse av å 
høre om. Dette trengs ikke å gjøres gjennom objektive 
referat av hendelser. Det ville vært kjedelig, og kunne få 
den viktigste sak til å høres ubetydelig ut. Vi vil vel ikke 
overlate all meningsutvekslingen til sinte, hvite menn i 
kommentarfeltet?

En kommentar jeg fikk, var at “det er ikke alle på EMIL som 
er enig i det der”. Nei, selvfølgelig ikke. Alle EMILere har 
rett til sin egen mening, og linjeforeningsavisa har også 
sin rett - og oppgave - å ha sin egen mening. Om dette 
er kritisk mot naturvernere eller EMIL, spiller ingen rolle 
hvis det er det redaksjonen i avisa mener.  Selv om NTNU 
eier Universitetsavisa, betyr det ikke at NTNU ikke får 
gjennomgå. Tvert imot er det som regel akkurat de.

Hvis du tenker at Vannmagasinet er en useriøs avis, så 
tenker jeg at du har rett - Det er jo en del av poenget 
å kødde litt! Du har også litt feil; vi har som regel god 
presseskikk, og får kanskje til og med lurt inn en del 
miljøfakta og kritisk tenkning inn i leserens hode. Mitt 
forbilde Fredrik Solvang får gjennomgå noen ganger han 
og. Noen må tørre å stille kritiske spørsmål uansett om 
man er enig i saken eller ikke. 

På ett punkt skal jeg ta selvkritikk. Noe jeg lærte da jeg 
leste redaktørplakaten for å sjekke at jeg ikke tar helt feil, 
er at meninger burde merkes godt som meninger, slik 

at de ikke forveksles med kalde, harde fakta. Dette er 
kanskje ikke så vanlig i en moroavis, men Vannmagasinet 
har kanskje de siste årene utviklet seg til et format som 
krever det? 

Til vårt forsvar har det vært markerte leserinnlegg, og i 
enkelte artikler kan det være naturlig å mene noe uten 
at det er behov for merking. Det du sitter og leser nå er 
en "leder". Lederartikkelen finner man typisk i aviser, og 
har ikke nødvendigvis med å gjøre at jeg er komitéleder. 
Lederen er veldig ofte en mening fra en redaktør eller 
viseredaktør, men det er ikke gitt at det er de som skriver 
den. Det mer generelle kravet, er vel typisk at det er en 
liten sak som fortjener lederplass - det første du leser når 
du åpner bladet.

Som redaktør skal jeg sikre at disse meningene  i og utenfor 
redaksjonen får lov til å komme frem, men samtidig har 
jeg null dårlig samvittighet f.eks. ved å kritisere ulovlige 
demonstrasjoner. Tuva i De eldres råd, sa det så godt til 
det nyvalgte EMIL-styret: “Vi i De eldres råd er litt kritiske 
og irriterende, men vi mener det bare godt!” Dette er 
vel også moralen jeg forsøker å få fram her. Vi må tåle 
ulike meninger, humor, satire og kritikk. Det er bare sunt. 
Velkommen til debatten!

Watts upWatts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN VLAD CRISTEA & GEORG VOLDEN

STÅLPRODUKSJON

Stål er vanskelig å produsere uten å 
forbrenne kull, og produksjonen står 

for 5-8% av verden CO2 utslipp. Derfor 
har det svenske selskapet HYBRIT åpnet 

et testanlegg for fossilfri produksjon 
av stål. Her er kull erstattet med 

elektrisitet og hydrogen. Anlegget ble 
åpnet av Sveriges statsminister, Stefan 

Löfven, den 31. august i år. Planen er 
at fullskala produksjon skal startes i 
2024, mens tester og eksperimenter 

skal utføres før det. Stålindustrien er 
lunkne på muligheten for en lønnsom 
ren løsning, men andre industrier har 

tatt feil før.

SEIL I VINDEN

Skipsindustrien er en av industrien 
med størst CO2-avtrykk i verden. 

Det er også få ting som tyder på en 
reduksjon i mengden varer som må 

skippes rundt, med både økende 
folketall og velstand. Da er det 

litt ironisk at det er en eldgammel 
teknologi som skal til for å kutte 

drivstofforbruket til skipene; gode 
gamle seil. Et samarbeid mellom 

flere svenske aktører (KTH, SSPA og 
Wallenius Marine) skal nå produsere 
et lasteskip drevet av 80 meter høye 

“seil”. Aktørene forteller at skipet skal 
kunne frakte 7000 personbiler med en 
utslippsreduksjon på 90% i forhold til 

et tilsvarende lasteskip i dag. Hov-
edutfordringen med det nye skipet er 
reisetiden. Et lasteskip i dag bruker 7 
dager på å krysse Atlanterhavet med 
seilskipet skal bruke 12 dager. Skipet 

skal være seilklart i 2024, så får vi 
se om det er vind og ikke hydrogen/

batterier som tar over for fossilt 
drivstoff i skipsindustrien.  

 INDUKSJONSPLATER

Ikke egentlig nyheter, men enda et område der vi 
nordmenn kan føle oss overlegne amerikanerne. Der vi 

nordmenn har mer enn 50% induksjonsover er det i USA 
bare 1% av befolkningen som bruker induksjon. I stedet 

bruker de gasskomfyrer. Ikke bare er dette verre for 
miljøet (avhengig av strømkilde), men nyere forskning vis-
er også negativ helseeffekt fra gassforbrenning innendørs. 
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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

(H)ELGELESING
DESIGN VLAD CRISTEA & GEORG VOLDEN

TEKST SANDER HOLUM

Boka er første innskudd i fantasyserien “Genleman 
Bastards”. I boka følger vi en gruppe med profesjonelle 
tyver gjennom oppveksten. Hvordan de gjør feil, 
samarbeider og rundlurer eliten i byen Camorr (les 
Venezia). Historien er delt i to, der den ene delen 
hovedsakelig er flashbacks til hovedpersonens, Locke 
Lamora, sin oppvekst. Den andre delen følger gjengen 
i nåtiden, og deres utfordringer i denne mafiaverdenen. 
Boka er fylt med krass og vulgær humor, men klarer 
samtidig å skape sympati med hovedpersonene. Dette 
er også kanskje den fantasy-boka med minst fantasy 
(magi, overnaturlige greier etc.). For meg blir denne boka 
heller en bok om vennskap, rundluring og hvordan en 
må navigere seg gjennom det komplekse, og ofte farlig 
mafiasamfunnet. Boka er velskrevet og humoren treffer 
godt. Historien er sterk, og selv om den er infløkt, er 
det vanskelig å finne “plot-holes”. I starten kan det 
være vanskelig å henge med siden Scott Lynch konstant 
bytter mellom de to delene av historien. Etterhvert går 
dette greit, men for min del er det hovedhistorien som 
er sterkest, og jeg ønsker noen ganger at flashbackene 
skal bli ferdig slik at hovedhistorien kan fortsette. Jeg 
har hørt på lydbokversjonen, og kan anbefale den på 
det sterkeste. Han som leser den skaper et rikt bilde av 
hovedpersonene gjennom sin bruk stemmen, og tror 
både humor og personligheter treffer sterkere pga. dette.

The Lies of Locke Lamora
Forfatter: Scott Lynch

Sider: 499
Utgitt: 2006
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Thea Klungreseth, 21Jørgen Hveding, 21Mathias Eikebø, 21

Julie Wilborn, 21 Elias Riskild, 21

Eline Norvik, 21 Andreas Aasum, 20? Kentaro Indo, 20

DESIGN OMER BABIKER

trøndr trolls: det nye styret
TEKST GEORG VOLDEN

FOTO GEORG VOLDEN

Fra: Sandnes
Jobb: Tillitsvalgt i militæret
Av alle i det gamle styret ville jeg helst 
datet, ja forsåvidt også ligget med, 
Kentaro. Han er en sykt gira type - 
goals!

-12:72 AM

Fra: Asker
Skole: Vollen ungdomsskole
Jeg er gira på et år til i styre, og forsåvidt 
eneste kandidat etter alle andre trakk 
seg. Rap battle?
ManneKom

110%

Fra: Nesoddtangen
Den største løgnen jeg noen gang har 
sagt, må nok være at jeg har kjæreste.

Fra: Asker
Min beste egenskap er at jeg kan le av 
hva som helst.

Fra: Bergen
Jeg liker å feste og danse.
BLIR DET NACH?

<1 km unna
Fra: Sandvika
Av de i det gamle styret ville jeg gifet 
meg med Hanna.

Fra: Vollen
I Førstegangstjenesten på NRK hadde 
jeg nok vært Are-Ketil, uten at jeg skal 
gå mer inn på det.

På generalforsamlingen onsdag 28. oktober, var det igjen klart for valg av nytt styre på EMIL. 
Kandidater, ble meldt, benket, trukket og forsvart. Basert på inntrykket jeg fikk av kandidatene da 
de svarte på vanskelige spørsmål fra salen, har jeg lagd en kort oppsummering av de som til slutt 
ble valgt til å styre oss det neste året.
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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.

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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Styret tester styret Bendik tester Andreas i SMASH:
Med splitter ny Switch på kontoret er det ikke å stikke under 
en stol at en runde Smash må til før hvert styremøte. Selv om 
vi smiler og ler mens vi spiller er det underforstått at utfallet 
betyr makt og om du taper har du ikke mye å stille opp med 
under møtet. Med Elias (som er ukentlig storfavoritt blandt det 
gamle styret) tredende inn i ny stilling som leder går EMIL inn i 
en skummel fremtid som ulmer av maktubalanse og diktatur. Vår 
eneste redning er et nyvalgt kavaleri som har vist seg villig til å ta 
opp kampen. Kan Andreas være vår ridder i skinnende rustning 
som vipper Elias av tronen før det er for sent? 

Svaret er ikke så svart på hvitt som noen av oss hadde håpet. Jeg 
gikk hardt ut og startet startet det hele med en knusende seier i 
runde èn og jeg var sikker på at det ikke skulle mange runder til 
før jeg hadde Andreas krypende hjem med halen mellom beina. 
Jeg ble derimot motbevist i de to følgende rundene da stillingen 
snudde til 2-1 før jeg fikk halt i land en seier som gjorde at alt sto 
på spill i siste og avgjørende runde. Jevnere kunne det ikke blitt 
der vi begge sto på randen av nederlag med ett svinnende liv 
igjen å kjempe for. Et par feilskjær fra utfordreren gjorde dermed 
at utfallet, til EMILs fortvilelse, gikk i min favør. Etter fem runder 
med jevne dueller kan jeg meddele at de gamle fortsatt er eldst. 

Jeg skal innrømme at gutten har talent, men en jevn kamp mot 
meg vil bety fullstendig dominanse fra Elias. Andreas har en lang 
vei å gå, men med 1.klasses 34 dager lange juleferie fins det tid 
til forbedring og et lite frø av håp kan forhåpentligvis vokse til 
noe mye større. I EMILs nye makthierarki nytter det dessverre 
ikke å være god. Man må være best!

FOTO PRIVAT
TEKST STYRET

DESIGN GEORG VOLDEN

Hanna tester Eline i squash
Har du noen gang lurt på hvem som er best i squash av meg eller Eline? Nå er det på tide å endelig få svaret. Etter å 
ha vært lenge i hardtrening var det på tide å ta den lange bussturen opp til Dragvoll for det endelige oppgjøret. Helt 
fra start har det vært klart at jeg er forhåndsfavoritt. Jeg har jo tross alt vært på en hel trening med NTNUI squash! 
Men man må aldri undervurdere motstanden, spesielt ikke ei jente som Eline. Den første kampen var en skikkelig 
neglebiter, men etter å ha fulgt hverandre mye av kampen stakk jeg av med seieren ti lslutt med stillingen 14-13! 
Etter dette fulgte 2 seiere til meg med litt bedre margin. På dette tidspunktet hadde Eline blitt ordentlig varm i 
trøya og det vistes i spillet! Plutselig måtte jeg springe over hele banen mens Eline kontrollerte rolig på midten! 
Dermed vant Eline to jevne kamper og sammenlagtstillingen var 3-2 i mitt favør! Heldigvis for meg var det tiden 
for å "stop the count", dvs at timen vi hadde booket var over, slik at jeg slapp billig unna. Seieren gikk til meg i dag 
og det må jeg si meg veldig fornøyd med! Det nye styret viser initiativ og engasjement, men det er godt og vite at 
ingenting slår to år med styreerfaring bak seg;)

Elin tester Theas taco.w
Det finnes liten tvil om at mange har forskjellige meninger om hvordan 
fredagstacoen skal være, så jeg ville teste hvordan Thea lager sin.

Forventningene mine var der de skulle være (på topp), så for å 
skremme Thea litt måtte jeg minne henne på at dette var en test. Det 
viste seg at det var et smart trekk, for ved ankomst stilte hun opp med 
velkomstdrink. Mer presist en Strawberry daiquiri som var veldig god. 
Maten var ikke helt klar da jeg kom, men med en drink i hånden og en 
hyggelig samtale hadde ikke dette noe å si.

Når tacoen ble servert, sto guakkis, rømme, tacosaus, tortillachips, ost, 
mais, lefser, tomat, og agurk på bordet. Personlig er jeg fan av epler 
på min taco, og det kom som et stort sjokk at dette ikke ble dette 
servert (☹). Ellers var det ingenting som skulle tilsi at Thea ikke kunne 
tacotriksene.

Som en siste del av den store tacoprøven, hadde Thea fikset dessert til 
oss, og jeg ble på ingen måte skuffet her. Hun hadde gitt alt og brukt 
hele dagen på å lage pavlovakake til oss. Dette avsluttet kvelden helt 
magisk og jeg kan med sikkerhet si at mine tacokvelder fremover blir 
tristere.

Bare si ifra neste gang du skal ha taco Thea, så kommer jeg!

Vegard tester Mathias og Elias på Impuls
Det er ikke hver dag man får muligheten til å teste en konge, men 
jeg var så heldig å få teste 2! Vår selvutnevnte «kongen av EMIL» 
mot nye kongsknekt Elias. Mathias har ved flere anledninger 
prøvd å bruke fysisk makt for å vise hvem som er kongen av EMIL, 
men Hanna har som kongsknekt forsvart sin posisjon og kommet 
seirende ut av kampen. Nå er en ny konge valgt og «kongen av 
EMIL» har fått en ny kongsknekt å bryne seg på i Elias. Derfor 
tok jeg med meg både Mathias og Elias på Impuls for å teste det 
fysiske styrkeforholdet mellom de to kongene, og kanskje få ut litt 
aggresjon før et år i styret.

Det skulle trenes bryst og triceps og testosteronnivået på 
Impuls Lerkendal har mulig aldri vært høyere med to konger på 
samme senter.  Det var benk, skråbenk, cableflies, franskpress og 
tricepspress på programmet. De var veldig jevne og vanskelig å 
skille. De løftet like tungt og tok like mange reps på nesten alle 
øvelser og med samme pers i benk hadde jeg også på forhånd tenkt 
at det kom til å bli en tett kamp. Som konger vet er det muskelvolum 
som gjelder for å vise makt, det var også fokuset på denne økten og 
det ble trent 8-12 reps på alle øvelser. På skråbenken ble det endelig 
mulig å skille de to der Elias fikk vist at han var hakket sterkere. Selv 
om det åpenbart var viktig å løfte mest, var det heldigvis veldig god 
stemning hele økten.

Det var ingen som ville vise at de var slitne og foreslå å avslutte 
økten så etter nesten 2 timer måtte det et triks til for å få ferdig 
treningsøkten så vi kunne komme oss hjem. Magestyrke er noe 
som kan skremme enhver og det fungerte også i dette tilfellet. Da 
forslaget mitt om å avslutte økten og ta 15 minutters magestyrke til 
slutt var det frykt i øynene på begge to. Med rutinen fra et år i styre 
vet Elias godt at det er stor overkropp som blir synlig i styredressen, 
ikke flat mage og han droppet magestyrken og dro hjem. Jeg og 
Mathias derimot pinte oss igjennom 15 minutter med øvelser fra 
«Adrian James» og kunne dra hjem med enda litt bedre samvittighet.

Det ble en knepen seier til Elias på den fysiske styrken, mens 
Mathias scoret mange poeng på vilje og psykisk styrke ved å orke 
å gjennomføre magestyrke, mens Elias dro hjem. Hvem som blir 
«Kongen av EMIL» i 2021 blir spennende å se, men EMIL styret 
stiller ihvertfall med to gode kandidater. Klarer Elias å stå imot 
presset fra Mathias, eller skal Mathias endelig offisielt bli «kongen 
av EMIL»? Dette blir spennende.

Kentaro tester Julie i løpetur
Denne testen gikk ikke ut på utholdenhet eller styrke, 
men heller hvordan hun var som løpepartner. Og som 
løpepartner finnes det visse egenskaper som er viktige å 
vurdere: kommunikasjon, fartsregulering og holdning. 

Jeg kan nevne at jeg oppfattet henne fra første stund som 
en meget hyggelig person å samtale med. Mye interessant 
ble nevnt, jeg ble bedre kjent med henne og løpeturen ble 
mer spennende som resultat av vår konversasjon. 

Dessuten var hun svært positivt innstilt til tross for et 
ordentlig regnvær og til tider kraftig vind. 

Vi holdt god tempo, og vi jogget litt fortere enn det jeg 
vanligvis er vane med, men det virket som vi greide å holde 
en fart som var behagelig for oss begge.

Alt i alt kan jeg si at jeg opplevde det som en ærlig glede å ha 
Julie med å joggetur. Og disse positive egenskapene vil helt 
sikkert komme EMIL-styret til gode. 
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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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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
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Faktaboks
Linje: Født: 1965

Fra: Furnes
Linje: Elkraft

Stilling: Professor
Undervist: Høyspenningsanlegg, 

Marine og offshore kraftsystemer, 
Elektromagnetisk analyse i 

elkraftteknikken

Bli kjent med:

arne Nysveen
Arne snakker på innpust og utpust. Han går rundt på 
kontoret og finner fram brosjyrer og plansjer for å vise oss 
hva han snakker om. Den som har vært i forelesningene 
hans, kan nok kjenne seg igjen i den kvikke responsen og 
forkjærligheten for anekdoter.

Etter doktorgraden i 94’, var jeg på Sintef Energi et halvår 
før jeg begynte i jobben som seniorforsker i ABB. Roy Nilsen 
som også er professor her, var min sjef i ABB. Jeg ble ansatt 
av han, det er helt sant! Flere som har vært professor her, 
var også på samme avdeling. Også Terje Gjengedal som har 
hatt sentrale stillinger i Statkraft og Statnett. Vi var en veldig 
kreativ avdeling, med andre ord. Det var veldig vanskelig 
arbeidsmarked på tiden, så jeg var glad for at jeg fikk den 
jobben. 

Veldig for kom jeg inn på sånn undervannskraftforsyning. 
ABB eide tre store oljeleverandørselskaper, blant annet det 
som heter Aibel i dag. Kongsberg, Aker, Kværner og ABB 
var de store leverandørene ute i Nordsjøen den gangen. 
Vi var veldig store, og fikk en pris på Offshore Technology 
Conference for en kabelterminering. Det var ikke noen 
klasse for electrical engineering, så vi vant like gjerne prisen 
for best mechanical engineering. 

Det var en veldig artig tid. Vi fikk masse penger og stor 
frihet til å utvikle. Så vi lagde en sånn høyspentkobler, og 
den ble utviklet videre den, men nå er det GE som kjøpte 
ABB olje og gass som har patenten. Vel, patenten er gått ut, 
men det høyspentutstyret vi lagde har stått på Troll C siden 
sommeren 99’. 

Var det slik du kom til Marine og Offshore-faget jeg tok i 
våres?

Ja, min del av det faget ble egentlig lagd av det jeg lærte i 
det prosjektet. Derfor fantes det heller ikke noen lærebok 
i faget, bare et kompendium jeg skrev ned. Nå vil ikke vi 
undervise det faget lenger, ettersom Trond Toftevaag, som 
hadde topside, er pensjonist. Det kan godt hende at vi 
erstatter det med noe annet, men det blir ikke nå i vår.

Arne Nysveen er en trivelig og snakkesalig professor på institutt 
for elkraftteknikk. I likhet med hans kolleger i faggruppen 
energiomforming, er Arne en travel mann. Etter en god del 
planlegging og nye avtaler, ble vi omsider ønsket velkommen 
inn på kontoret. Vi spør han om veien dit han er kommet i dag.

Jeg kom rett fra gymnaset til NTH da jeg var 19 år gammel. 
Militæret tok jeg ikke før etter mastergraden. Det gjorde 
jeg i 14 måneder her på Elbygget! Tidligere hadde marinen 
et kontor på instituttet som ble kalt Marineloftet, fordi 
de satt på loftet i Gamle elektro. Det var den gangen to 
marinesolder som hadde tjenesten sin der. Riktignok var 
kontoret flytta innerst til høyre i tredje etasje E-blokka da 
jeg og en annen var der. Vi drev med NATO-standarder for 
skipselektriske anlegg, veldig mye på nye minesveipere på 
grunn av magnetisk signatur fra båter og motorer. De nye 
båtene var i plast, mens de gamle var i tre. Man var redd 
for motorer og sånt noe om bord kunne få miner til å gå av. 
Derfor målte vi og beregnet magnetfelt fra motorene. Det 
ble slutt på den militærordningen dessverre.

Dette var jo grunnen til at jeg ble stipendiat. Professor 
Robert Nilsen rekrutterte meg som vit.ass. først, mens jeg 
satt i marinen og så som stipendiat. Jeg hadde ikke tenkt 
å ta doktorgrad, det var litt tilfeldig. Det var jo også dårlig 
betalt å være i marinen, så jeg hadde litt jobb hos Sintef på 
kveldstid for å spe på lønna fra militæret. Slik var det altså, 
at jeg ble rekruttert inn i forskningen.

TEKST GEORG VOLDEN
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Jeg hadde alltid hatt lyst på fagfeltet elektriske maskiner, 
for doktorgraden var jo på feltanalyse for maskiner. 
Det var intern jobbrotasjon i ABB og da fikk jeg komme 
på generatorfabrikken i Drammen, og jobbe med 
generatordesign og -konstruksjon noen år. Ganske 
spennende. Etter kraftdivisjonen ble solgt havnet jeg på litt 
diverse prosjekter, så det var litt nedtur. Kanskje jeg burde 
se etter jobb i Statkraft eller noe slikt, tenkte jeg da. Etter 
et viktig oppdrag for ABB i 2001, hvor jeg presenterte en 
spesiell høyspentmaskin i Sverige, overbeviste jeg professor 
Undeland om at denne power formeren var en god idé. 
På flyet hjem spurte han om jeg ikke hadde lyst til å bli 
professor. Og her sitter jeg nå.

Om vindkraft sier dagens regjering at man ikke kan trekke 
tilbake konsesjoner, men egentlig skulle vi ha en av 
disse høyspentmaskinene på et kraftverk i Nordland, før 
Stoltenberg satte en stopp for vankraftutbygging og tre 
konsesjoner ble trukket tilbake. Det som skjedde da var 
at staten måtte erstatte store summer til selskapene som 
hadde satt igang byggingen av vannkraftverk. 

I 2002 da jeg kom hit, var nok instituttet bare halve 
størrelsen av hva det er i dag. Det har vokst utrolig mye. 
Slik var det umulig å drive med forskning på vannkraft, 
siden det var helt dødt med nye utbygginger. Jeg ble med 

Vi har et spennende prosjekt med Katmandu University nå 
om sedimenthåndtering. I Norge er vi så heldige at istiden 
skrapte bort sand fra fjellene våre, men i andre land fungerer 
denne sanden som slipesteiner på turbinene.  Three Gorges, 
det kjempestore vannkraftverket i Kina, har en kunstig 
demning like lang som avstanden fra Lindesnes til Snåsa 
(red.anm: 2-3 timer nord for Trondheim). Den kommer til 
å bli full av sand før eller senere, da vannet står stille og 
sanden avsettes. Dermed skal vi forske fram turbiner som 
tåler sanden bedre.

Hva føler du er den største bragden du så har opplevd 
gjennom karrieren?

Det var jo skikkelig gøy da jeg var ung å være med på å 
vinne den prisen for vår Mecon, marine electrical connector, 
i ABB. Å komme nyutdanna på et sånt sted hvor vi skulle 
lage noe helt nytt og fikk så mye ressurser og midler til å 
utvikle det. Vi hadde litt kniven på strupen for å lykkes da. 
Det var en tøff nedtur jeg ble ringt kl. 6 om morgenen dagen 
derpå jeg hadde vært på St.hansfeiring, og måtte møte opp 
på Norsk Hydro samme morgenen. Utstyret hadde røket, 
og den forbedrede versjonen var ikke klar før vinteren, men 
installasjonen måtte foregå før sommeren. Ikke særlig artig. 
Ellers synes jeg det er både gøy og ganske viktig at jeg har 
fått til den satsingen på vannkraften.

Vi forsøker å grave mer i hobbyer og finner ut at Arne 
leser mye aviser og er glad i friluftsliv, men aller viktigst 
er det å finne tid til hans fire barn. Under fotograferingen 
virker han også interessert i kameraet til fotografen, og 
det kommer fram at han også er stolt eier av en Nikon. 
Historiske betraktninger om Gløshaugen kan vi vel også 
trygt si at han liker å snakke om. Inntrykket vi sitter igjen 
med av Arne, er at han er en akademiker tvers gjennom. 
Selve inkarnasjonen av yrket og levemåten professor.på forskning på offshore kraftforsyning, men etter noen år 

kom det oppdrag fra Statkraft om tilstandsovervåkning og 
testing av isolasjon. Ting begynte å røre på seg.

I tillegg til å være opptatt med fire barn i alderen 13-25 år, 
forelese og veilede masterstudenter, er  Arne engasjert i 
Norsk vannkraftsenter, HydroCen og Solbergfondet. Det er 
tydelig at jobb og interesse går hånd i hånd.

Norsk vannkraftsenter ble etablert da EUs vanndirektiv 
gjorde at vannmagasinene måtte oppgraderes. Det er et 
samarbeid mellom ulike fagområder. Man trenger bygg, 
maskin og elektro, så vi lærer av hverandre. Etterhvert 
gikk senteret inn i HydroCen som er et forskningssenter 
for miljøvennlig energi. Vi har mange masterstudenter som 
rundt juletider pleier å reise på ekskursjon til Nepal, hvor 
vi har bygget opp vannkraftkompetansen deres. Ja, hele 
elektroavdelingen på universitetet i Katmandu er forøvrig 
bygget opp av professor Inge Johansen, som senere ble 
rektor ved NTH, leder av forskningsrådet og styreformann i 
Statoil. Erling Ildstad og Frank Mauseth var vel en hel vinter 
og holdte forelesninger i Katmandu, og senere hadde vi et 
helt kull med masterstudenter på utveksling hit. Jeg skulle 
egentlig vært i Katmandu nå snart, men det ble jo ikke noe 
av på grunn av pandemien.
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Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Thomas

Grong

Mitt navn er Thomas Grong, og jeg kommer fra Grong i det evige Nord-Trøndelag. Der tok jeg fagbrevet som elektriker, men gikk lei av å kravle 
under kjøkkenbenker. Jeg søkte derfor elkraftteknikk Y-veien (google it) i Porsgrunn, men den bachelorgraden var ikke nok for meg! Jeg savnet 
trønderluften, så et masterstudie i Trondheim passet ypperlig. Den 2-årige internasjonale masterlinjen Electric Power Engineering er nesten helt likt 
som den 2-årige EMIL-linjen, rettet mot elkraft. Linjen ble inkludert i denne linjeforening for noen år siden, noe jeg er svært glad for, for der kunne 
jeg delta i den eminente revygruppa, samt byens beste linjeforeningskor, Høystemt! Jeg bosatte meg i byens sideliggende midtpunkt, Lademoen, 
hvor jeg bor den dag i dag.

Nå er jeg ansatt som rådgiver i Norconsult ved avdelingen tekniske systemer og industri. Det innebærer prosjekteringsarbeid innen bygg, eiendom 
og samferdsel. Vi bruker mye AutoCAD og Revit til tegning og dokumentproduksjon, der BIM står sentralt.

Hvordan var overgangen til jobblivet?

Overgangen til jobblivet gikk overraskende greit til å være 
2020. Etter å ha skrevet master på hjemmekontor var det bare 
godt å komme ut igjen. Allikevel var det veldig mye å sette seg 
inn i fra starten. Det jeg ikke forventet var at hovedtyngden 
der gikk på å forstå bedriftens interne prosedyrer for 
mappestrukturer, informasjonsflyt, dokumentbehandling, 
nomenklatur osv. Selve det å lære AutoCAD var ikke noe 
stort problem etter alle de sære programvarene man blir 
utsatt for på NTNU.

Hvor mye av det du har lært har du faktisk fått bruk for?

Om man får bruk for alt det man lærer på skolen er stadig 
et omdiskutert tema. Jeg skal ikke påstå at jeg får bruk for 
flux linkage-modeller av synkronmaskiner i min hverdag, 
men jeg tror ikke det er hensikten heller. Det man lærer 
på universitetet er å vise at man er i stand til å ta til seg 
informasjon og oppfylle forpliktelser til frister og egenarbeid. 
Hva av teorien man tar nytte av i arbeidslivet er svært 
avhengig av jobben. I min jobb drar jeg like mye nytte av 
fagbrevet som mastergraden mtp. valg av løsninger, men 
med mastergraden har jeg i større grad evnen til å utnytte 
programvarene og diskutere fag. I tillegg er mulighetene 
mine større til å stige i gradene og få innflytelse enn uten 
mastergraden. Høyere startlønn og sivilingeniør i tittelen 

følger selvfølgelig med.

Hva er ditt beste studietips til nåværende EMILere?

Mitt beste tips til en student i jobbsøkerfasen er å være helt 
ærlig med seg selv og arbeidsgiveren. Det er så lett å ende 
opp med å si det du tror de vil høre, og ikke komme ut av det 
der du egentlig ønsker. Min stilling var egentlig utlyst i Oslo, 
men jeg spurte i jobbsøknaden om jeg kunne bli stasjonert 
i Trondheim, og det gikk helt fint. Det viser at det meste går 
an hvis man bare spør. Det er også svært viktig å huske at du 
må ikke treffe blink med en gang! All erfaring er god erfaring, 
og graden din forsvinner ikke. Lykke til!

DESIGN VLAD CRISTEA & GEORG VOLDEN

Faktaboks
Navn: Thomas Grong

Linje: Electric Power Engineering, 2-årig master

Retning: Elkraft

Stilling: Sivilingeniør elektro / Rådgiver

Immball 2020
FOTO STIAN JØRGENSEN
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Bading året rundt!
TEKST GEORG VOLDEN 

FOTO PRIVAT

DESIGN GEORG VOLDEN

På vakreste solskinnsdag, i snøstorm, vind og 
horisontalt regn, er det en gjeng badeglade 
EMILere som trosser grunnleggende instinkter 
og kaster seg ut i Trondheimsfjorden. Hver 
søndag i et år, har badeturer blitt gjennomført 
med vigør. 

“Det er en slags stolthetsfølelse 
å overvinne hemninger og 
trosse samfunnets forventninger 
om hva som er en fantastisk 
opplevelse”.

Henriette Kjos-Hanssen er for mange 
kjent som instituttillitsvalgt og moder 
jord i Pikestrøm. Mandalitten er en av 
initiativtakerne for geriljaklubben kjent 
som PikesVøm. Etter å ha tatt en bachelor i 
fornybar energi på NTNU, er hun en person 
fra toårig master som virkelig kan sies å ha 
engasjert seg i linjeforeningen. 

Det hele startet for et lite år siden, i januar 
2020. Pikestrøm skulle lage en kalender som 
gave til sine brødre i Høystemt. På korenes 
felles nyttårsbord, ble resultatet presentert 
til stor jubel. Bakgrunnen for “gaven”, som 
riktignok de interesserte av økonomiske 
årsaker måtte betale selv, var en lettkledd 
kalender som Pikestrøm fikk i femårsgave 
av Høystemt. For å gjenskape denne 
kalenderen, bestemte noen tøffe piker seg 
for å sette bading på kalenderen. 

“Dette var jo ganske digg! Skal vi 
ikke bare bade igjen neste uke?”

Under herrenes tale ble Høystemts 
veltalende herremenn utfordret til å bli med 
på et bad - og siden har det blitt badet hver 
søndag. PikesVøm & Høyplask ble snart 
dannet. Fra det tradisjonsrike kormiljøet 
oppsto det nye tradisjoner: Å gå hver søndag 
fra Nidarosdomen til Korsvika, bytte til 
badetøy, legge på svøm og kjøpe frozen 
yoghurt med 50% studentrabatt på tur hjem.

“Friskt”

En annen stor pådriver og engasjert EMIL-
jente er Sara Munz-Kløve. Hun er kanskje 
den mest badeglade av alle. Mange vender 
blikket mot den spreke ungdomsgjengen som 
kommer brått på Trondheims søndagsturgåere. 
De roper “GÆRNINGER” med et stort smil 
og ler høyt. Det har blitt et samlingspunkt å 
være med på det ukentlige plasket, og man kan 
slenge seg med hvilken søndag man vil. Under 
koronanedstengningen ble det ganske populært å 
være med og gå tur med gjengen ute i frisk luft. 

Selveste 17.mai var som kjent på en søndag i 
år, og da stilte en god gjeng opp klokken sju om 
morgenen. Da ble det morgenbad og bobler i 
stetteglass på nasjonaldagen. En liten tår å styrke 
seg på, fulgte snart som en ny tradisjon. Bare nå 
ble sprudlevann byttet ut med en shot Valhalla og 
en hyllest til Theodor fra akademisk bordvers.

I sommer ble det sendt badebilder fra hele landet 
frem og tilbake på verdensveven, men tilbake i 
Trondheim på den travle høsten, har badenymfene 
funnet ut at det er litt kortere og mindre 
tidkrevende å gå til Skansen for sin ukentlige vask. 
Fenomenet har dratt med seg folk i kollektiv med 
EMILere og venner i andre linjeforeninger. Er DU 
også gira på å bli med, er det bare å ta kontakt!

Akademisk Bordvers:
------------------------------------------------------------
Jeg elskede sjøen ifra jeg var ung
og svømmede om som en sei
faderiorei.
En dag da jeg badet min velskapte kropp,
kun bagenden ragede op,
faderiorei.
:/: Folk ropte: "Der svømmer en alligator!"
Så var det (bank bank) til Theodor. :/:
------------------------------------------------------------
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PikesVøm Oslo
TEKST GEORG VOLDEN

FOTO PRIVAT

Genfors
FOTO GEORG VOLDEN

1. Hvordan kom dere på dette?
Dette kan spores tilbake til Trondheim. Vi var 
med i Pikesvøm, Pikestrøms underkomité, og 
ble så bitt av badebasillen at vi ikke kunne la 
det dø ut. Vi merket også generelt at bading en 
gang i uka betraktelig økte livskvaliteten, og da 
koronaen tok av i vår var det ukas høydepunkt. 
Det er også den perfekte måten å skylle vekk 
lørdagens synder på.

2. Skal dere bade hele året?
Er det i det hele tatt et spørsmål? I såfall er 
svaret ja. 

3. Savner dere EMIL?
Er det i det hele tatt et spørsmål? I såfall er 
svaret ja. Spesielt Pikestrøm, med alt av sprell og 
ablegøyer, fantastiske piker og samhold, sangglede 
og kos, og med våre brødre i Høystemt som 
bonus. 

4. Hva betydde tiden i Trondheim for dere?
Uten den hadde vi ikke vært de vi er i dag, 
både på godt og vondt. Det var jo godt å kunne 

DESIGN GEORG VOLDENDESIGN GEORG VOLDEN

bli voksne i en fjasat og trygg boble. Den 
betydde mye. Vi startet som små, uskyldige 
piker, og endte som litt større og litt mindre 
uskyldige piker, som er litt stødigere i Ohms 
og Kirchoffs lov.

 Hilsen Pikesvøm avdeling Oslo

Til EMIL

O.S. Bragstads plass 2G

2726



DESIGN KATRINE REISÆNEN

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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EMIL Hall of Fame

IdrettsKom holder nå oversikt over linjeforeningsrekorder, 
og kjører konkurranser for å få EMIL til nye høyder. Dette er 

årets rekorder. Kan du slå dem?

Øvelse
3000 m

800 m

400 m

100 m

60 m

Bowling

Tid/poeng
09:54:00

02:10:58

00:54:57

00:12:66

00:08:46

163

Dato
2020

2020

2020

2020

2020

2020

Utøver
Sander Rogndokken

Thomas Bjørn Jenssen

Erling Aabrekk

Erling Aabrekk

Thomas Bjørn Jenssen

Tollak Sund

DESIGN GEORG VOLDEN
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I dag

007

DESIGN GEORG VOLDEN

Renselsen 2020
FOTO MIRA ELISE LITLESKARE

Elektriske kretser:

…effekten er altså det samme før og etter transformatoren. Men det var ikke det oppgaven spurte om!
 
...fordi HVDC alltid er i fase, er det lettere å gjøre om til en ny frekvens.
 
En HVDC-linje tar mindre plass enn en tilsvarende HVAC-linje. Dermed kan man spare areal hvis man 
f.eks. er glad i trær.
 
(pil til tegning) dårlig «tegning», men dere skjønner «tegninga»… ba dum tss.
 
“…det hadde vært en smal sak å sette inn tallene som er oppgitt inn i dette uttrykket, men 
dessverre så har jeg ingen uttrykk å jobbe med og det virker tungt å finne på et uttrykk for å skaffe 
følgefeilspoeng.»
 
Om skillebrytere: Dette er et estetisk synlig skille.
 
Innen nå ser du vel at jeg suger til å tegne.
 
 
Kretsanalyse:
…men det gikk ikke. Tror hodet mitt er en åpen krets i dag dessverre.

«dette må nok være feil, med imaginær amplitude og med uttrykket u2(t). Men siden det står «jA» i 
amplituden tar jeg dette som et GENIALT hint fra din side om at det er riktig»

Jeg kan ikke kommentere resultatet når jeg ikke har noe svar, dessverre.

Gjorde så godt jeg kunne. God jul!

Høyspenningsisolasjon:
«…if a solid is supplied with too much heat, the solid will melt, and hence no longer be a solid, which is 
bad for a solid insulation.”

Fra prosjekt- og masteroppgaver:
 
Forord. I would like to thank my supervisor Frank (… ). For his help in the laboratory when my 
handy-woman skills had totally disappeared, which resulted in a preservation of my long nails.
 
Når resultatene viser noe annet enn teorien tilsier:
Da det etter en ukes aldring kun ble observert ett ventilert vanntre, medfører det at utviklingen 
i gjennomsnittslengde blir ødelagt som det observeres fra Figur X, hvor den lineære trenden er at 
gjennomsnittslengden går ned etter forsøksvarigheten
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Noen ganger 
kan det komme 
morsomme 
kommentarer 
i eksamens-
besvarelsene. Her 
kan du lese noen 
foreleser Frank 
Mauseth har 
spart på:
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SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

Er du korona? Fordi du er en tapssak.

Er du korona? Fordi du er en tapssak.

KUN
1 PEPECOIN

Tips oss!

HELT anonymt!

ELLER BARE FLERE SCHANPSS SIDEN DERE SENDTE INN SÅ MANGE

Er du korona? For ingen vil ha deg.

Er du korona? For ingen vil ha deg.

Er du korona? Fordi du gløder!

Er du korona? Fordi du gløder!

Er du korona? Fordi jeg kjenner gnisten 

Er du korona? Fordi jeg kjenner gnisten 

mellom oss
mellom oss

SCHNAPPS: 

Er du korona? Fordi du er elektrisk.Er du korona? Fordi du er elektrisk.
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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: Hvor mye har prisen på solceller per watt blitt 

redusert med fra 1977 til 2014?

Naturvitenskap: Hvor mye (i liter) kommer en blåhval per 
gang?

Klima: Hvor mye mer radioaktivt avfall slipper et kullkraftverk 
ut i drift enn et atomkraftverk i drift?

Energibruk: Hvor mye mindre energi bruker en LED-pære i 
forhold til en vanlig lyspære?

Ymse: Hvilket opioid er sterkest?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
... at trær absorberer en fjerdedel av karbondioksiden vi slipper ut i atmosfæren hvert år
… at det endelig ble stratsem
… at styret har vært flinke
… at snart er perioden deres over
… at nå kan de kritisere som det passer dem fra De eldres råd
… at Ingvild skal løpe maraton
… at en viss komité fortsatt liker å kaste bensin på bålet
… at bokstavelig talt
… at ærlig talt...
… at Joe Biden
… at vaksine
… at forhåpentligvis kan flere arrangementer gjennomføres i 2021
… at godt voksne forelesere driter i korona
… at “han der må være redd nærkontakt, haha”
… at EMIL øker budsjettet
… at vi må slutte å gå i pluss
… at kanskje sparepengene våre burde stå i fond
… at for å beskytte mot inflasjon
… at 2% inflasjon gir verditap på 1 - 0,98^5 = 1- 0,904 = 9.6% på fem år
… at fem år er jo bare én mastergrad
… at indeksfond såklart
… at you can’t beat the market
… at vel vi får se EMIL Invest
… at positiv rente er bedre enn nullrente

• Teknologi: Fra ca. 76 $/W i 1977 til 0.36 $/W i 2014 
(over 200 ganger reduskjon i pris) 

• Naturvitenskap: 1500 liter sperm

• Klima: 100 ganger mer fra kullkraft

• Energibruk: 75%

• Ymse: Carfentanil. 100 ganger sterkere enn morfin

Fasit


