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Hilsen fra Styret
Hallaien, lenge siden sist! Jeg håper alle har hatt en fin sommer i 
det utrolig flotte landet vårt. Nå er det høst og endelig mulighet 
til å komme tilbake til Trondheim! Dette er tid for å endelig 
gjenforenes med gode venner og feire enda et nytt semester! Vi er 
forhåpentligvis på vei ut av en lang og kjip periode som de fleste er 
lei av å snakke om og tenke på. Selv om det er viktig å feire denne 
friheten en det også eksternt viktig å holde på de gode vanene 
vi har lagt til oss under denne tiden! God håndhygiene og mindre 
berøring av eget ansikt er simple tiltak vi kan ta med oss i høst 
for å gjøre fremtiden vår lettere! Over til noe mye morsommere, 
vi fått et nytt førsteklassekull på EMIL! Gratulerer med tilgang tiI 
Gløshaugens beste linjeforening. Jeg vet at alle i linjeforeningen 
vil ta dere imot med åpne armer! Så gled dere til 5 år fylt med 
lange dager på sal, mange nye venner og ikke minst mye moro!

Ha en fin høst
v\ Kongsknekt Hanna Sletta
leder@emilweb.no
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Kjære leser,

velkommen til et nytt semester og en ny verdensorden av 
styrt av smittevernmyndigheter! Jeg tror vi bare har sett 
starten av hvordan følgene denne epidemien alle snakker 
om, påvirker vår hverdag. NRK nevner det posttraumatiske 
stresset respiratorpasienter får av hallusinasjoner, men 
hvem snakker om det posttraumatiske stresset jeg får av å 
gå glipp av studietida mi? 

Som om stresset ikke var ille nok da jeg innså at jeg bare 
har et lite år igjen på NTNU. Hullet etter EMIL og andre 
studentorganisasjoner, er rett og slett for stort til å fylles 
med trening, gaming, Skype og streaming. Perioden fra 
mars til sommerferien var som en eksamensperiode som 
aldri tok slutt. 

Det var jo egentlig bare flaks at NTNU allerede hadde 
testet ut en del digitale eksamener før alle ble det. Da 
jeg hadde C++, var digital eksamen bare foreleserens våte 
drøm. Nå vet vi at det er mulig å gjennomføre de fleste 
eksamener både hjemme og digitalt, til eksamensvaktenes 
store fortvilelse.

Digitalisering har fått en boost, noe som er vel og bra, men 
ett kritisk spørsmål skal jeg likevel tillate meg å stille: Hvor 
mye penger sparte institutt for elkraftteknikk på å droppe 
bokstavkarakterer og gi oss bestått/ikke bestått? Jeg 
forstår at forslaget om endringen kom fra studenter, men 
det ble jo veldig mye enklere for sensorer som bare skulle 
vurdere om besvarelsen var godkjent. Ønsket om å kvitte 
seg med dårlige karakterer som kommer av nedstengingen 
er forståelig, men for en fjerdeklassing som er litt spent på 
arbeidsmarkedet post koronaapokalypse, er det kanskje 
like kjipt å få strøket en god karakter.

Hovedekskursjonen til Sør-Korea, ble avlyst på grunn av 
Covid-19. Fjerde- og femteklassinger skulle oppleve Asia 
sammen i reisene etterpå. Mange hadde sin siste sjanse 
i vår, og med NTNUs nye miljøpolitikk, hvem vet om vi 
noen gang får reise til Asia igjen. Utveksling i høst er også 
avlyst - og ifølge alle noensinne, skulle utveksling også 
vært ganske fett. FOMO (fear of missing out) er ekte. 
Konsekvensen av å utsette arrangementer er nå virkelig 
satt i perspektiv. 

En tidligere ukjent bivirkning av viruset er at det også 
dreper stemninga. Nyhetene melder om barns ensomhet i 
karantene, men news flash - alle blir ensomme i isolasjon. 

Ingen har godt av å være for mye alene. Studenter på toppen 
av sin personlige og intellektuelle utvikling, utestengt fra 
campus mye lengre enn barna fra skolen, innestengt på 
en liten hybel med Rottmann og en kalkulator, kan også 
slite. Det skjer hver eksamensperiode, men nå mer enn 
noen gang, er det viktig å ta vare på de som er avhengig 
av campus for et sosialt liv. Et digitalt semester ville vært 
drepen.

Og det første koronadødsfallet har allerede nådd EMIL. 
Leo er død. Det lille, grønne pinnedyret Leo, var en 
berikelse for linjeforeningens mange møter i Snekkerbua. 
Nedstenging av campus førte først til at matplanten hans 
døde av uttørking, som til slutt endte med at vår kjære 
pinne sultet i hjel. Hvil i fred.

"Dette kan bli mitt siste semester som underviser" er noe 
gamle professorer sier hvert år, men så får de forlengelse 
igjen og igjen hvert år gitt. Om de noen gang pensjonerer 
seg er det ingen som vet. Jeg spår en pensjonsbølge på 
grunn av Covid-19 når de gamle traverne ikke lenger får 
gå i de gamle gangene av NTH. Og la oss være ærlige 
- overgangen til en digital hverdag er kanskje noe verre 
for den eldre garde, selv om enkelte teknologer klarer seg 
overraskende bra.

Nå ble det litt mye negativt, men ingenting er så vondt 
at det ikke er godt for noe. Som mange sikkert har lest 
i en inspirational quote, skal jeg forsøke meg på noe 
lignende: La dette bli året hvor vi innser at vi trengte en 
pause. Miljøet trengte en pause, generasjon prestasjon 
trengte en pause og flat earthers trengte en pause fra 
nyhetsbildet. La oss stoppe opp og kjenne på hvor godt 
det er å leve og hvor viktig venner og sosiale relasjoner 
faktisk er. Jeg har sagt det før, og jeg sier det med glede 
igjen: Vi kommer sterkere tilbake, og ingenting kan stoppe 
EMILere!

Georg Volden

Redaktør

ITER STARTER KONSTRUKSJON

Teknologien som alltid er 20 år unna å realiseres 
er ett steg nærmere å være 20 år unna å realiseres. 

Byggefasen av verdens største fusjonsreaktor, ITER, 
har startet i Sør-Frankrike, Reaktoren skal være 
den første fusjonsreaktoren som produserer mer 

energi enn den forbruker. Målet er at reaktoren skal 
produsere 500MW for 50 MW energi puttet inn. 

Reaktoren blir beskrevet som den mest kompliserte 
ingeniøroppgaven gjennom tidene. Reaktoren vil ha 

noen ganske syke egenskaper når den står ferdig: 
Magnetene i reaktoren skal være sterke nok til å 

løfte et hangarskip. Temperaturen inne i reaktoren 
vil nå 150 millioner grader, ti ganger temperaturen i 
solas kjerne. Samtidig vil magnetene rundt holde en 
temperatur på 4 kelvin, og har til sammen en lengde 

som går to ganger rundt jorda. Da står det bare igjen å 
vente i fem år til reaktoren skal stå ferdig og se om den 

holder sine løfter. I mellomtiden kan man gå inn på 
iter.org å bli fascinert av hva det er mulig å få til.

Watts upWatts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABIKER

GRÅ HIMMEL I KINA

Kina er landet som bygger ut mest 
fornybar energi, inkludert solceller. Nå 

har ETH funnet ut at solcellene har støtt 
på et problem. Kinas luft er så foruren-
set at produksjonen fra alle solcellene 
er redusert med 15% fra det den kunne 

ha vært i 1960-talls Kina. Noen steder er 
luften så forurenset at virkningsgraden 
på solcellene er redusert med 28%. Tapet 
på 15% tilsvarer 14 TWh, og en kostnad 

på 1,9 milliarder euro. Man kunne 
kanskje tenkt seg at løsningen på dette 
hadde vært å forbrent mindre olje, kull 
og gass. Men neida, Kina sin løsning er 

mer ambisiøs en som så. Hvor blokkerer 
ikke atmosfæren solinnstråling? I 

verdensrommet. Ja så hvorfor ikke bare 
sende solcellene opp i verdensrommet. 

Dette er tydeligvis planen til Kina, ifølge 
Sidney Morning Herald. Ja hva skal man 

si? Alt for økonomisk vekst.   

MASSEPRODUKSJON AV HYDROGEN-
LASTEBILER

Vi hører ofte om ny spennende 
teknologi for å så aldri høre mer om 
den senere. Det er ofte vanskelig å 
gå fra prøveprosjekter til fullskala 

produksjon. Et av prosjektene som nå 
har tatt sine første skritt ut i fullskala 

produksjon er hydrogenlastebiler. 
Hyundai har sendt sin første bestilling 

på 10 lastebiler til Sveits. Masse-
produksjon høres ut som antallet 

lastebiler er stort, men målet er ikke 
satt høyere enn 40 i løpet av 2020, og 
1600 innen 2025. Så vi må vente litt 

til før det blir vanlig å se en lastebil på 
veien som forbrenner hydrogen.  

RUSSISK OLJESØL

Russland er ikke kjent for å dele informasjon om egne feil-
steg, ref. Tsjernobyl. Så når en dieseltank begynte å lekke 
flere tusen tonn ut i en elv nord i Russland, var russiske 
myndigheter fort ute med skadekontroll. De hevder at 

utslippet ble raskt kontrollert, og at skadeomfanget er lite. 
En av arbeiderne fra anlegget forteller derimot at utslippet 

ikke er kontrollert, og at det er på mer enn 20 000 tonn 
diesel. Dette bekreftes av satellittbilder tatt av området, 

samt at hvis det russiske myndigheter hevder hadde vært 
sant ville diesellaget oppå vannet vært 50 meter tykt. 
Utenlandske forskere har prøvd å få tak i vannprøver, 
men blir bortvist fra området av russisk politi. Den ene 

vannprøven man har fått tak i viser dieselkonsentrasjoner 
2,5 ganger høyere enn det Russland hevder. Men staten 

har faktisk snudd etter all medieoppmerksomhet og press 
fra folket. De krever nå 2 milliarder kroner fra selskapet, 

Nornickel, som eide anlegget, og har beregnet skaden 
fra utslippet til å være 14 ganger større enn oppgitt av 

Nornickel.
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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

Er det noe som helst mulighet for at det ville 
lønnet seg å nave istedenfor å studere? 
Og i så fall i hva slags tidsperspektiv? 
Her har vi gjort noen antagelser, din 
eneste inntekt det siste året er lik det 
du ville fått fra Lånekassen, som for 
2019/2020 er 121 200kr. Da får man 
dagpenger lik den nette summen av 
6302kr i året. Ikke store summen, MEN, 
man har rett på bostøtte. Hvis man antar 
at man da har boligkostnader på 6000kr i 
måneden(da bor man relativt crap), så får 
man hele 3137kr fra husbanken. Totalt 

Seviettregnestykket:
Hva lønner seg, NAVe eller studere?

TEKST BALDER BRYN MORSUND
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får du altså 9437kr i måneden, eller . Da 
må du egentlig i prinsippe være aktivt 
arbeidssøkende, og kan eeeegentlig kun 
få det i 52 uker, men en smart ingeniørsjel 
løser dette. En stor bonus er så klart også 
at man ikke akkumulerer lån hvis man 
naver, som med omgjøringslån tilsvarer 
cirka 80000 kr per år. Vi regner med en 
inntekt på 450000kr etter skatt etter endt 
utdannelse. Vi ignorerer rentedannelse. 

Så da er altså de to inntektsfunksjonene vi ser på på årsbasis

Da får vi følgende graf, ved hjelp av Matlab:

Som man ser, først etter åtte år, hvor man da ikke har gjort absolutt 
ingenting, ingen øvinger, eksamener eller noe som helst, har studenten tatt 
naveren igjen. Tallene er presentert, bestem selv hva du ville foretrukket. 
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Etter et halvt år med diskusjoner med rektor og 
dekaner om mottak av nye studenter, lesing av 
rapporter og sakspapir, og arbeid for å fremme 
frivillighetens plass på campus, har jeg noen 
ganger stoppet opp og lurt på: Hvordan havnet 
jeg egentlig her?

Sannheten er vel til dels en uslokkelig tørst for 
verv som nok ikke gir seg meg det første. Til dels 
et ønske om nye utfordringer, men mest av alt 
et ønske om at NTNU skal anerkjenne arbeidet 
studentfrivilligheten gjør for å skape en bedre 
studiehverdag. Etter tre år i EMIL har jeg sett 
innsatsen som legges ned for å ta imot et nytt kull 
med studenter til Trondheim. Timene med arbeid 
som brukes på å knytte kontakter til arbeidslivet 
og engasjementet som har gitt liv til 26 komitéer. 
Ja, innsatsen dere har gjort som er med på å 
gjøre Trondheim til Norges beste studieby. 
Men et slikt engasjement kommer ikke av seg 
selv. Vi er avhengige av tilgang til grupperom 
og forelesningssaler for å kunne opprettholde 
både den faglige og sosiale aktiviteten. Et annet 

viktig moment er at forelesninger og annen 
undervisningsaktivitet ikke legges til kveldstid. 
Selv om valget mellom forelesning i statistikk fra 
18 - 20 eller kamp på Eberg ikke er så vanskelig, 
burde det ikke være noe man trenger å ta stilling 
til i det hele tatt. Kvelden skal være forbeholdt 
andre aktiviteter enn undervisning!

Da jeg stilte til valg var det dette jeg ville 
kjempe for, men det er bare noen av sakene 
vi i Studenttinget jobber med. I løpet av 
det siste halvåret har jeg sett hvilken verdi 
og påvirkningskraft studentdemokratiet på 
NTNU har. Sammen med de institutt- og 
fakultetstillitsvalgte kjemper vi for å sikre dine 
rettigheter. Dessverre kan vi ikke få med oss alt 
som skjer. Vi er avhengige av innspill fra dere for 
å kunne arbeide helhetlig med å sikre en god 
studiehverdag. Ikke aksepter at en foreleser ikke 
gjør jobben sin, eller for tynn begrunnelse på 
eksamenskarakter. Hvis du føler deg urettferdig 
behandlet, ikke tenkt at «det går nok fint». Ta 
kontakt med dine instituttillitsvalgte eller oss i 
Studenttinget. Bruk oss. Vi er her tross alt for 
dere!

Kongsknekten som ble 
studentpolitiker
TEKST SIMON LØVDAL

DESIGN OMER BABIKER

Hvordan bruke en vindturbin 
som vindmåler
TEKST GEORG VOLDEN

D
ES

IG
N

 O
M

ER
 B

AB
IK

ER

En solfylt sommerdag, sitter jeg og soler meg på hytteverandaen 
og kjenner havbrisen i håret. Det var ikke meldt så mye vind 
som det åpenbart er, og jeg tenker på om det er en god idé å 
dra ned og padle litt havkajakk. Hvordan kan jeg få en lokalt 
bedre måling av vindstyrken? 

Hytta ligger rett i nærheten av en nydelig vakker vindpark. Jeg 
skjønner ikke hva folk klager over, denne utsikten er drømmen 
for en EMILer. Svaret ligger altså rett foran meg. Gigantiske 
vindmålere av vakker ingeniørkunst.

I denne forenklede analysen antas en Vestas V136 på 4,2 MW. 
Antar optimalisert tip speed ratio på 

Design TSR ligger som regel mellom 0,6-0,8, men her har jeg 
valgt litt over 7 som typisk er optimum.

Det skal sies at selv om vindstyrken er høy oppe i vindturbinen 
oppe på fjellet,  er vindstyrken en god del lavere ved havnivå. 
God padling!

Periode per 
rotasjon

f Vikelfart Vwind 

1,5 s 0,66 1/s 285 m/s 38 m/s

3 s 0,33 1/s 142 m/s 19 m/s

4,5 s 0,22 1/s 95 m/s 12,67 m/s

6 s 0,16 1/s 71 m/s 9,5 m/s

9 s 0,11 1/s 47 m/s 6,3 m/s
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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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Faktaboks
Født: 28. juni 1978
Stilling: Professor
Linje: Maskin
Sivilstatus: Gift med Lars
Underviser: Energi og miljø, 
Infrastruktur for energitransport, 
Termodynamikk 1, Klimateknikk, 
Energiplanlegging og 
fordypningsfaget Termisk energi 
og inneklima

TEKST GEORG VOLDEN
FOTO STIAN JØRGENSEN
DESIGN OMER BABIKER

Bli kjent med:

Natasa Nord
Hvem er hun siste i faddergruppa? Hvor ble det av han fra 
fadderuka? 
Det er mange ulike grunner til at medstudenter tilsynelatende 
forsvinner ut i løse lufta. Jeg vil benytte anledningen, selv om 
du sikkert ikke leser dette, til å si at du er husket. Faktisk er 
det et hett samtaleemne for oss som er igjen å fundere over 
skjebnene til alle som forlot oss på veien. 

Han har bytta til kyb, og må ta andreåret om igjen. Hun er bare på 
utveksling, og han er det ingen som har sett!
Noen vet allerede fra første dag at de heller vil gå fysmat, og 
andre finner ut halvveis i studiet at indøk har en bakdør. EMIL 
er ikke det du trodde da du starta - og det er ikke matematikk 
heller… For meg personlig var det egentlig bare flaks at jeg 
endte opp på nettopp EMIL. Fire år senere, kan jeg nesten ikke 
forestille meg noe annet. Etter videregående sto alle muligheter 
åpne, og jeg visste ikke hva jeg gikk til, så flaks var det at jeg 
med hårfin margin ikke kom inn på medisin.

Men hva med de som ikke har droppa ut?
For de har vi også. De som bare dukker opp, tar eksamen og 
kommer helskinnet gjennom det uten at du noen gang har sett 
de i forelesing. Vi lærer forskjellig, og i noen fag er det både 
video, kompendium og øvinger. Noen vil si at de lærer mest 
ved å lese på egenhånd, og at han der foreleseren er å kaste 
bort tida mi.

Hva med det sosiale?
Du går faktisk glipp av gode bekjentskaper ved å sovne av 
forelesning. Er timen uforståelig, har du i det minste noe å bånde 
over med sidemannen. Går det for langt, er det få som kjenner 
deg igjen den dagen du dukker opp. Du skal faktisk gå her i fem 
år, så det er deilig å ha en god venn å sammenligne oppgaver 
med og skrive labrapport med. Som fast forelesningsdeltaker 
og vervhore trodde jeg at jeg i det minste hadde kjennskap til 
alle som originalt hadde startet i kullet mitt, men neida! Høsten 
i fjerde, fant jeg plutselig en “ny” i forelesning jeg aldri hadde 
lagt merke til - og nå er vi venner.

På den andre enden av skalaen har vi de som er veldig sosiale. 
Jeg vil absolutt anbefale alle å ha verv, men det er ikke 
nødvendigvis mye tid til skole hvis man velger å prioritere å 

spille i tre band, være leder for NTNUI, satse på langrenn, ha 
sju verv i UKA og i tillegg dra på alle festene i Trondheim. Andre 
klarer alt, men krise er det ikke om man henger litt bakpå. 
Videoforelesninger er til for å brukes, og studieplanen din kan 
tilpasses!

Hvordan vil pandemien slå ut på dette?
Fra før av er det allerede en del som fullstendig isolerer seg 
sosialt - og har man vært fraværende i starten, tror plutselig 
klassekameratene dine at grunnen til at du har Termo 2, er 
fordi du går maskin. Vil ikke en god unnskyldning til å holde 
seg hjemme og game, være at Covid-19 herjer på campus og 
du vil unngå smitte? Jo, kanskje er det det. Jeg tror også det 
er alt for lett å falle utfor det fantastiske sosiale fellesskapet 
som er Gløs og EMIL når NTNU begrenser sterkt hva vi får 
gjøre på campus. Det er da en gang fortsatt slik, at den mest 
sannsynlige dødsårsaken i Norge for menn under 50, er 
selvmord - ikke Covid-19. Forhåpentligvis er ikke skjebnen 
til klassekameratene våre som forsvinner så katastrofal, men 
ensomhet blant studenter er utbredt og kan gi opphav til mye 
fælt. Manges reaksjon til smittevernreglene er at de ironisk nok 
får et behov for å være enda mer sosiale, og det må man huske 
på at vi fortsatt kan under kontrollerte forhold. Ta ansvar for 
dine medstudenter! De fortjener å ha det bra.

TEKST GEORG VOLDEN

Klassekameratene du aldri ser
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Så man kan altså uten problemer bli 
foreldre og ha en akademisk karriere, 
iallefall her.

Vil du anbefale å ha en karriere før man 
får barn?
Jeg tror ikke på sånne anbefalinger om når 
man skal få barn. Sånn “hun er femogtyve, 
hun må begynne å få barn”. Man skal ta det 
som det kommer. I andre land vil de kanskje 
si at karrieren må bygges først, men selv var jeg 
førsteamanuensis da jeg ble mor og ble professor 
etter det. Det stopper ikke med barn. Lev livet etter 
omgivelsene, ikke bli diktert av forventninger! Å ha det litt 
rotete hjemme, må man bare lære seg å leve med.

Hvordan møtte du Lars?
Vi treftes på NTNU. Selv om han er litt eldre enn meg, var jeg post.doc. 
og han stipendiat. Ja, det var her på instituttet (Energi og Prosessteknikk)! 
Noen er kanskje sjokkert over at jeg kom fra Serbia og traff en svenske her, 
men den som kjenner forskningsmiljøet, vet at mange av oss treffer hverandre 
nettopp gjennom jobb. Vi hadde en felles interesse på den tida, vi spilte golf. Lars 
var og er mye bedre enn meg, men golf er litt på vent nå. 

Kan man si at hele livet ditt er gjennomsyret av forskning?
Å bli forsker var ikke alltid målet. Det er så få stillinger, så å sikte seg inn kun på en ting kan bli 
en skuffelse. Jeg jobbet litt etter utdannelsen før PhD osv., så mitt eneste mål var å gjøre jobben 
min så bra som det går. Kanskje har du litt rett også? Allerede som barn var jeg privatunderviser i 
matematikk, noe jeg forsåvidt også har gjort i Norge. Det endte nå en gang slik.

Hvordan endte du opp som professor på NTNU?
I Serbia var utdanningen litt annerledes fra den norske modellen. Det var femårig til ingeniør så tok jeg 
magisterium, som er litt som lisensiat (red. anm. rett til å undervise, rangert under doktorgrad), en forberedelse til 
PhD på to år. Gjennom et samarbeid NTNU hadde med utviklingsland og mitt fakultet, var jeg her på utveksling høsten 
2003. Magisteriumet gikk på byggningssimulering, som jeg likte veldig godt, og jeg fikk senere mulighet til å fortsette 
med dette på PhD på NTNU i 2005. Under doktorgraden var jeg på intervju andre steder, men det var midler for en post.
doc, så jeg tok den og var deretter ett og et halvt år på SINTEF Energi før jeg ble førsteamanuensis. Som nevnt var det 
ikke noe mål å bli professor, men hele veien har jeg forsøkt å gjøre det så godt som det går, og hadde dermed også en del 

publikasjoner og undervisning på veien, som kreves for å rykke opp til professor.

Jeg har merket at du har god kontakt med studentene. Føler du det er viktig å bli litt kjent med studentene 
du underviser?

Takk for det! Jeg synes det er viktig å se sitt publikum. Det er feil strategi å gjøre nivået for lavt, men man må 
også forstå ungdommens problemer. Skolereformer har også gjort at studentenes bakgrunn er endret. Jeg 

prøver å forstå det så godt som det går. Noen som kommer fra høyskole, sier kanskje at vi bare presser 
og presser på NTNU, men det er derfor vi er best i verden ja! ;) 

Hva gjorde du i studietida di?
Studietida mi var veldig trivelig, selv om hjemlandet mitt ble bombet av NATO da jeg gikk 

andreåret i 99’. Første del av våren måtte vi dra hjem fra Beograd, fordi vi ikke visste hva som 
kom til å skje. Etterhvert fortsatte fakultetet å jobbe og vi fikk komme innom universitetet 

for å ta tilfeldige eksamener og diskutere med lærere som var veldig villige til å motta 
oss og diskutere. 

På tross av dette var maskinstudiet stort og det var 600 som startet førsteåret 
med meg. De to første årene var generelle med fag som matematikk, fysikk 

og holdfasthetslære, osv. Tredjeåret valgte jeg Termoteknikk (Energi i 
bygninger). Vi var også uheldig med timeplanen. En dag uten forelesning, 

for så å ha undervisning fra åtte til åtte på fredag. En forskjell fra her, 
var at eksamen var alltid både skriftlig og muntlig.

Midt på en varm sommerdag møter 
jeg det smilende, milde fjeset til Natasa 

Nord. Nytt fra tidligere intervju, er at 
denne gangen skjer det over videosamtale. 

Med Covid-19-pandemien til bakteppe for et 
semester som ble avsluttet digitalt, går vi igang. 

“Kan du høre meg?”

Natasa, hva driver du med for tiden?
Nå er jeg på ferie, men jeg må også arbeide litt. Jeg nettopp 

har levert oppgavene til konten i Termodynamikk 1, men det 
håper jeg ikke du offentliggjør riktig ennå! Det er alltid stress å levere 

eksamen. Studentene tror de har stress, men jeg tror egentlig det er mest 
stressende for en som får ansvaret hvis noe blir feil, telefonene begynner å 

ringe og det er katastrofe under eksamen. 

Jeg har også fulgt opp en del publikasjoner og retter akkurat nå ferdig publikasjonen 
til en stipendiat, og så må jeg svare på en del kommentarer til min egen siste 

publikasjon. Så nå ser jeg på publisering og forskning, men det i litt redusert tempo siden 
jeg også skal ha litt ferie. Før ferien jobbet jeg to uker bare på forskning og publisering med 

mine stipendiater og post.doc. Da satt jeg to uker uten å ville bli forstyrret med noe annet enn 
det.

Foreløpig nyter vi ferien i Trondheim. Vi blir bare her i landet, men norgesferie er ikke noe dårlig det! 
Tilbake etter første del på sykkel nordover, slapper vi av hjemme og lærer den seks år gamle sønnen vår 

å svømme i Pirbadet. Han liker å svømme, jeg liker å svømme og vi må forsøke å holde han opptatt, så jeg 
tror han vil svømme ganske bra. Det er lettest å begynne å lære seg ulike idretter med mamma, og senere ta 

det til et høyere nivå. Fotball med mamma var bra da han var to-tre år, for det er mitt nivå der. Svømmingen min 
har heldigvis litt høyere nivå, men nå som han er litt eldre er ikke mamma så god fotballkompis. 

Hvordan er det å bli forelder?
Jeg trives meget bra i foreldrerollen. Jeg liker husarbeid som matlaging og å fikse hjemme. Selv visste jeg ikke hva det å 
bli forelder skulle innebære. Alle tar foreldreskap annerledes. Da han var liten var det mye trilleturer. Jeg tror det var to, 
tre-fire timer per dag! Det var litt stressende, men gikk veldig bra. 

Man lærer mye om seg selv og andre, og psykologi og helse på nytt. Alle foreldre med barn i barnehage er utlærte på 
bakterier og virus. Det som er bra med koronasituasjonen, er jo at barnehagene har fått mye strengere regler, slik at alle 
de andre virusene også forsvant.

Hvordan er det å ha barn i kombinasjon med å være professor?
Det går bra. Her på NTNU og i Norge er det godt tilrettelagt. For det første har kollegene stor forståelse. Til og 
med mannlige kolleger har et positivt syn på barn. I en del andre land, som for eksempel Serbia der jeg er 
ifra, kan det være observert litt skeptisk: “Kvinne og professor? Nei, vet ikke om hun skal klare det”. Den 
kommentaren kan man få som kvinne der. 

Da sønnen vår var liten var han mye syk, og holdt meg hjemme fra forelesning, men i vår nye 
digitale hverdag, tror jeg dette kommer til å gå enda bedre fremover. Siden Trondheim 
er en passe liten by, klarte jeg å komme meg litt på jobb selv om gutten var 
syk, og ha møter med stipendiatene og masterkandidatene mine. Folk har 
forståelse. Karrieren sliter ikke av den grunn. Som forelder blir man mer 
avslappet og får ny forståelse for folk. Termodynamikk 1 har blitt 
tilpasset deretter. Det er et vanskelig fag, men ting kommer 
etter hvert, og jeg sier ikke at studentene skal kunne 
alt etter første forelesning. I desember faller ting 
på plass. Slik trekker jeg paralleller mellom 
dere og barnet mitt - alle kommer til å 
lære. Iallefall alle som kommer i 
forelesning! 
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Det var få jenter på studiet. Kanskje 10%, men jeg bodde på en 
jentestudentby bare tre minutter fra fakultetet. Der delte jeg rom med 
en arkitektstudent, som jeg lærte mye av. Ingeniører og arkitekter 
må ofte jobbe sammen og kan bli uenige, men allerede da fikk jeg se 
deres perspektiv. De har noen enkle formler og klarer seg med det. 
Resten er kunst. Studentbyen vår var liten og rolig, og det var kanskje 
kulere å bo på en av de mange store studenbyene med masse store 
fester, men bygningen vår var veldig fin og nært studiestedet. Her var 
det også en lesesal som var helt stille, og hvor man ikke fikk komme 
med mat.

Jeg fikk gode venner på denne tida, som jeg fortsatt har kontakt 
med i dag. En av dem jobber også på en forskningsinstitutt i Serbia, 
så vi har god kontakt. Årlig var det konkurranser med de andre 
maskinfakultetene på Balkan. Det er mest fester og sport, og bare de 
største nørdisser som plukkes ut til å konkurrere i kunnskap. Gjengen 
som var i linjeforeningen avslo ønsket mitt om å konkurrere i tredje, 
da jeg ikke var del av gjengen, men når det kom inn nye sa kompisen 
min. “Natasa, nå må du gå! Du må få maks poeng, vi skal vise de 
alle.” Det var som en eksamensoppgave, og etter en del år hadde jeg 
forstått mye mer, slik at vi fikk førsteplass i Termo! Det var gøy. 

Jeg var ikke med i linjeforeningen og var ikke med på så mye fester 
i starten, men en kompis fra Termoteknikk som var i linjeforeningen 
fikk meg etterhvert invitert på flere. Det kunne være ved anledninger 
som nyttår, fakultetsdag osv. I Beograd var det og populært å gå på 
kinopremierer. 

Du har også jobbet som VVS-ingeniør?
Jeg jobbet som VVS-ingeniør i en konsulentbedrift i Serbia før jeg 
kom til PhD-studiet. Det var trivelig det og. Man lærer veldig mye og 
prosjekterer mye, men det var veldig hektisk og ofte under tidspress. 
Ting skal skje fort, og arkitekten har stadig nye endringer. Det ble en 
rutine det og. Man kan lære seg å produsere masse og jobbe mye.

I forskning er også fokuset stort på å produsere masse resultater for å 
finne ut noe, men man må også bruke veldig mye tid på å bygge ting 
og utvikle ideer. 

Har du hatt noen forskningsopphold i utlandet?
Under min PhD var jeg på universitetet PolyU i HongKong i tre 
måneder. Å investere disse tre månedene i livet mitt var det vel verdt! 
Forskningsgruppen min der var veldig god, og veilederen min hadde 
masse publikasjoner og høy sitering. I vårt fagfelt er h-index på 54 
nesten ubeskrivelig, og der oppe er han altså. Hans kandidater er jevnt 
over suksessrike. Jeg fikk se hvordan man bygger god forskning innen 
energi i bygninger og VVS. De jeg ble kjent med der har jeg fortsatt 
kontakt med. Forskere samarbeider på tvers av landegrenser, og 
derfor er det viktig å nettverke med andre i samme fagfelt. Vi hjelper 
hverandre med PhD-høringer og -publikasjoner, har peer review på 
hverandre og søker midler til forskning sammen. Å finne noen flinke 
kolleger på ditt ambisjonsnivå som du kan ha forskningssamarbeid 
med, er derfor en veldig god idé. 

Hvilke andre interesser har du?
Nå som jeg er mamma, er den enkleste sportslige interessen min 
å gå ut og løpe. Det er god trening, og jeg har løpt St.Olavsloppet 
med instituttet. Jeg løper maks. 10 km, og tar det litt som det 
passer noen ganger i uka. Da vi var på ferie syklet vi, og jeg klarte 
Brønnøysundbroen uten å stoppe, så helt grei form.

Både Lars og jeg er gale på å se idrett. Når det er OL ser vi hele tiden 
blant annet tennis, friidrett og svømming, og har noen utøvere både 
fra Norge, Sverige og Serbia jeg følger. Jeg har lest boka til Zlatan, sett 
alle sesonger av Team Ingebrigtsen og følger utøverne på Facebook, 
så jeg vet hva de holder på med!

På hjemmebane fokuserer jeg på sunn mat. Vi kjøper aldri ferdigmat, 
vi lager alt fra bunnen av. Jeg leser innholdet på pakningen, og 
kjøper ikke hvis det er noen ingredienser jeg er skeptisk til, men 
teller ikke kalorier. Så lenge det er mye grønnsaker og minst mulig 
tilsetningsstoffer, er det sunt nok. Strikking og hekling roer meg 
også ned. Jeg liker å lese Paulo Coelho, som har skrevet Alkymisten. 
Alkymisten har jeg lest både på serbisk, norsk og engelsk, mens 
andre av bøkene har jeg lest på diverse språk. Nobelprisvinner Peter 
Handke imponerer meg også, selv om setningene ofte er en halv side 
lange. Psykologi er også interessant lesning. Jeg ble litt betatt av 
boka Omgitt av idioter, men har også lest litt mer seriøs litteratur om 
temaet, da jeg til tider er skeptisk til om jeg virkelig har forstått alt av 
sosiale relasjoner gjennom oppveksten.

Har du tro på at vi kan redde miljøet?
På en måte. Jeg vil ikke være pessimist, jeg er optimist, men jeg er 
ikke helt “YES!”. Jo mer jeg jobber på temaet, desto mer innser jeg at 
det er en kontinuerlig forbedringsprosess. Du kan sammenligne det 
med helse. Du må spise, leve og tenke sunt hver dag, det er ikke gjort 
på én dag. Konseptualister som tror vi kan komme til nullutslipp med 
en gang, må forstå at vi må være realistiske. Vi må kutte mer og mer 
etter hvert. Åpne kontorlandskap kan være energibesparende, men 
når koronaen slår til er det plutselig bedre med cellekontor. Pris og 
teknologi utvikler seg, så vi må jobbe hver dag med saken.

Hva er dine tips til EMIL-studentene?
Hør på lærer! Hvis det blir slik at det ikke er formelark i et fag, kan 
det være en god grunn til det. De som aksepterer rådene de får fra 
forelesere og senere veiledere om måter å jobbe på, viser seg å levere 
veldig gode oppgaver selv om de i starten klagde over at de hadde 
glemt Matlab osv. Dere klarer det, og vi faglærere gjør også vårt beste. 
Ta kontakt med professoren din og spør direkte! Vi er veldig åpne i 
forhold til andre land. Ikke vær redd for å stille spørsmål. Dumme 
spørsmål finnes ikke. Hvis medelevene dine trekker på smilebåndet 
over det, er det barnslig oppførsel av dem. Spørsmål er bra og hindrer 
oss fra å kjøre på autopilot. På eksamen stiller vi spørsmål, og da 
burde du ha fått svar på det du lurte på i forkant av det.

Man er veldig selvsikker når man kommer fra videregående med 
gode karakterer. Så kommer man plutselig til universitetet og får 
en dårligere karakter enn man er vant til. Da er det fint med en 
studiekompis som kjenner på akkurat det samme og sier: “Welcome 
to the university”. Så kan man hjelpe hverandre og finne ut hvordan 
vi blir bedre. Jeg liker å finne noen med lik personlighet og samme 
ambisjon. Derfor syns jeg dere skal velge grupper i gruppearbeid 
selv, men man må ikke bli for avhengig av grupper og koking. Det 
er ikke noe problem å gå på masse fester, men man må også ta 
konsekvensen av det.

Du må finne deg selv! Finn din måte å jobbe på - ikke kopier 
andre i god tro om at det er best. Videregående er kanskje en 
periode man burde finne seg selv, men også universitetet er 
et sted man må jobbe hardt og finne seg selv med nye venner 
og i et nytt miljø. Du velger nye kompiser, kolleger og finner 
livspartner. Og hva vil du? Er det virkelig sånn at alle jenter 
må gifte seg med gutter og gutter må finne seg en jente? Nei, 
hvorfor det? Det er viktig å finne ut hva du selv liker.

Ikke glem faget! Du kan bli leder og rådgiver for alle ting, 
men ikke glem grunnleggende begreper og beregning av 
trykktap! En dag har du ikke hode til å komme tilbake til 
faget ditt, og derfor burde man holde det ved like. Alle 
kan ikke bli CEO i Equinor. Lederstillingene er få og vi 
er mange ingeniører. I samtale med de du leder er det 
forøvrig også viktig å kjenne seg selvsikker på faget 
sitt. Hvordan skal du styre over noe du ikke kan? Gå 
og repeter ting du har glemt, ikke improviser! Når du 
velger jobb må du også huske på å være tro til deg 
selv, og ikke bli fristet til å velge høy inntekt fremfor 
den jobben du faktisk vil ha. Forfremmelser kommer 
etter hvert.
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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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Utgavens E-post

DESIGN OMER BABIKER

Hei Georg,

viser til spørsmålet ditt; "er CCS den eneste løsningen 
klimaplanen deres står og faller på, eller er det andre, gode 
tiltak dere jobber med"?

Svar:

Det jobbes på mange felt for å få redusert de direkte 
klimagassutslippene i Trondheim med 80 % innen 
2030 i forhold til 1991. CCS vil være et viktig bidrag 
for å nå målene, men langt fra det eneste. Og CCS på 
forbrenningsanlegget på Heimdal vil først og fremst være 
avhengig av en statlig satsing, i samarbeid med mange 
aktører - der i blant kommunen.

Kommunedelplan energi og klima, 2017-2030 har som 
visjon at Trondheim kommune skal være en internasjonal 
foregangskommune for utvikling av gode klima- og 
miljøløsninger.

Trondheim kommunes energi- og klimapolitikk støtter 
opp om Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Utslippsmålet 
i Trondheim for 2030  ligger i forkant av EUs og Norges 
tallfestede forpliktelser.

Her finner du nærmere info om Klimabudsjettet for 
Trondheim. 

Trondheim kommune vil også feie for egen dør for 
å redusere utslipp fra kommunens egen drift og 

investering, samt bruke rollen som markedsdriver 
for klimavennlige løsninger, og redusere utslipp 

som følger av kommunens vedtak. Ikke minst 
vil kommunen legge til rette for at alle kan 

ta klimavennlige valg som både gir gode 
opplevelser og er lønnsomme. Her finner 

du handlingsprogrammet - klima  

Noen utvalgte prosjekter på Miljøenheten: 

• Det er stort fokus på bygg og anleggsmaskiner hvor 
Trondheim kommune går sammen med andre kommuner 
for å sende signal til markedet om miljøambisjonene i 
kommende bygg og anleggsprosjekter.  

• Fokus på miljøkrav i offentlige anskaffelser i større og 
større grad, egen miljø- og innkjøpsrådgiver.

• Kommunen har fokus på å fase ut fossile kjøretøy og 
maskiner i egen flåte. I dag er ca 70% av personbilene 
el, varebilene er ca 21% el og flere større kjøretøy 
anskaffes enten fossilfritt eller elektrisk. 

• Utbygging av ladeinfrastruktur via tilskuddsordning 
til borettslag, samt utbygging av offentlig tilgjengelige 
ladepunkt.

• Oppfølging av forbud mot nedgravde oljetanker.
• Klimatilpasning, delaktig i klima 2050 (http://www.

klima2050.no/).
• Arrangement og prosjekt som går på ombruk, 

reparering, eller deling i samarbeid med biblioteket, i 
tillegg til støtteordning på urban dyrking. 

• Legge til rette for en grønn omstilling via endring av 
større overordnede planer og strategier.

• Bevisstgjøring og informasjon opp mot innbyggere - 
blant annet gjennom Trondheim2030.no/litt-smarter 
og kommunens sosiale medier. 

Hei,

jeg kommer fra Energi og miljøingeniørenes linjeforenings studentavis, Vannmagasinet, og lurer på hvilke konkrete tiltak 
kommunen gjør for å nå målene sine om å redusere Trondheims klimagassutslipp med 80% i forhold til 1990?

Fra en sak i Adressa i vår her, rapporterte de at det gikk gale vegen:
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/04/26/Klimasmell-for-Trondheim-utslippene-%C3%B8ker-21669988.
ece?rs4747061593433909446&t=2

Et tiltak dere nevnte var CCS, men er det den eneste løsningen klimaplanen deres står og faller på, eller er det andre gode 
tiltak dere jobber med?

Vennlig hilsen

Georg Volden

Redaktør

Størst effekt på kort sikt er å kutte de direkte utslippene, særlig i kategoriene Energiforsyning, “Annen mobil 
forbrenning”(dvs. anleggsmaskiner og annet som bruker avgiftsfri diesel) og Veitrafikk

Fordelingen av utslipp i Trondheim fordeler seg i hovedsak på disse områdene:

Veitrafikk (34%), annen, mobil forbrenning (18%), Energiforsyning - i hovedsak forbrenningsanlegget på Heimdal (23%) 
og  sjøfart (8%) står for over 80% av klimagassutslippene. Øvrige utslippskilder: Industri, olje og gass (8%),jordbruk (3%), 
avfall og avløp (2%), oppvarming (3%). 

PS: Alt i 2018-tall.

Utslipp fra forbrenningsanlegget på Heimdal utgjør nær en fjerdedel av de samlede klimagassutslippene for Trondheim.

Forøvrig:

Foruten reduserte klimagassutslipp, gir det grønne skiftet nye muligheter for byen vår. I en 5-årsperiode skal Trondheim 
gjennom Smart City-prosjektet +City Exchange prøve ut framtidsrettede energi- og mobilitetsløsninger i samarbeid med 
6 europeiske byer. Arbeidet ledes av NTNU og skjer i samarbeid med næringsliv og innbyggere og er støttet av EUs

Horisont 2020-program. Og næringsnettverket Klimapartnere for Trøndelag skal bidra til at både private og offentlige 
virksomheter kan ta del i det grønne skiftet.

Mvh

Knut Okkenhaug

kommunikasjonsrådgiver Miljøenheten - klima- samfunn

Figur 1: Utslipp i Trondheim kommune 2018 (inkl. Klæbu)
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Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Georg

Brandtzæg

Mind blown. Det er allerede fem år siden masteren ble levert og jeg flytta til Mosjøen for å starte jobblivet i industrien. Det har gått skummelt fort. 

For den som ikke kjenner til Mosjøen er det en småby på Helgeland, ca. fem timer nord for Trondheim. Og i Mosjøen er det bare én ting som gjelder: 
Aluminium. Aluminiumsverket Alcoa (Aluminum Company of America, tidligere Elkem Aluminium) produserer årlig 196.000 tonn primæraluminium, 
hovedsakelig for eksport til Europa. For å få til dette trengs årlig 3 TWh elektrisk energi, eller kontinuerlige 345 MW. Aluminiumsproduksjon skjer 
ved at hundrevis av seriekoblede elektrolyseovner kontinuerlig tilføres råstoff og likestrøm. Alle aluminiumsverk har derfor store likeretteranlegg 
som kontinuerlig leverer ønsket antall kA med tilstrekkelig redundans. Hos oss er dette tallet 180 kA, noe som er relativt beskjedent i internasjonal 
sammenheng. Dersom strømforsyningen blir brutt vil cellene fryse irreversibelt inn etter to til fire timer. I praksis er dette kroken på døra for ethvert 
aluminiumsverk ettersom kostnaden ved å starte opp igjen mildt sagt er stor. Så, for å drifte, ivareta og utvikle anlegget trengs det altså personer 
med elkraftkompetanse. Heldigvis for meg.

Hvordan var overgangen til jobblivet?

Overgangen var deilig. Endelig tok fem år med dårlig 
samvittighet slutt. At fri faktisk betydde fri og ikke at man 
burde lese fag var for min del en helt magisk opplevelse. En 
annen klar fordel er at fag blir veldig mye mer interessant 
når man har noe håndfast å jobbe med som man kan kjenne 
eierskap til. Det verste med å ikke være student lenger er vel 
at alle studiekameratene valgte å flytte til Oslo. Hva skal de 
der liksom...

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

Av det jeg har lært er det mye jeg har hatt lite bruk for 
og litt jeg har hatt mye bruk for. Grunnen er naturligvis at 
utdanningen er såpass bred at det meste er ting man ikke 
kommer borti innenfor jobben. Av elkraftfag har jeg hatt 
bruk for (deler av) de fleste fagene, enten fordi de har gjort 
meg i stand til å forstå og vurdere problemstillinger som 
har dukket opp eller fordi de har gitt meg verktøyene som 
trengs for å regne på et problem. Men jeg har også en del 
praktiske oppgaver som jeg ikke hadde noe kunnskap om i 
det hele tatt da jeg startet. Eksempelvis: sende en 30-tonns 
transformator på verksted. Det er imidlertid min erfaring at 
grunnprinsippene innenfor hvert fag er mye, mye nyttigere 
å ha med seg i en arbeidshverdag enn de heftigste formlene 
og de mest avanserte utledningene. Og det viktigste av alt 

(min mening) er at selv etter fem år på universitetet kan 
man nesten ingenting av det man skal arbeide med. Det 
meste du trenger å kunne i din nye jobb vil du lære i jobben. 
Utdanningen er kun en forberedelse for videre læring.

Hva er ditt beste studietips til nåværende EMILere?

Klok av skade kan jeg si: Sov nok. Ingenting hjelper på lesinga 
som et friskt hode. Prioriter heller å sove litt lengre utpå hvis 
det er det som må til ;)

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆREN

Faktaboks
Navn: Georg Brandtzæg
Linje: Elkraftteknikk, elektrisk energiomforming
Stilling: Elektroingeniør, Alcoa Mosjøen

Pandemi (2020)

The Big Short (2015)

Annihilation (2019)

Middleditch & Schwatz (2020)

En lang hjemmeperiode kan fort føre til at man brenner gjennom filmene og seriene man har planlagt å se. Hvis du er lei av å prøve ut nye hobbyer 
går det helt fint å sette seg ned slå på Netflix og se på noen filmer men du er låst hjemme i karantene. Her kommer noen tips om de du ikke visste 
du ville se ;)

Netflix-dokumentarserien Pandemi (2020) 
handler om sykdomsspredning, beredskap 
og utviklingen av en influensavaksine mot all 
influensa. Det er en seks episoders serie der 
hver av episodene er ca en time lang. Dette 
handler ikke direkte om Covid, men kan være 
interessant likevel. På Netflix finner man også 
en miniserie rettet spesifikt til Covid-19: 
Coronavirus, Explained.

Oscar vinneren The Big Short (2015) er en film 
basert på finanskrisen fra 2007-2008, noe 
som kan være spennende å se med tanke på 
aksjemarkedet i disse tider. Dette er historien 
om en gruppe med investorer som vil som 
vil satse på boligmarkedet og finner på veien 
hvor korrupt og dårlig satt sammen markedet 
egentlig er.

Dommedagsscenarier blir plutselig også litt mer 
relaterbart nå om dagen. Alex Garlad er kjent 
for å leke litt med sci-fi sjangeren og har laget 
blant annet 28 days later (2002) og Ex-machina 
(2014). Han har noen veldig interessante ideer 
relatert til eksistensielle temaer. I Annihilation 
(2019) tar han sin egen vri på dommedagen 
med fem kvinner i en ekspedisjon til et 
mystisk område. Filmen har selveste Natalie 
Portman i hovedrollen og byr på en god dose 
sinnforvrengelse og ideer til ettertanke.

I en mer positiv tone har det også kommet 
nylig en liten 3 episoders serie kalt Middelditch 
& Schwartz (2020). Thomas Middleditch (som 
spiller Richard i Silicon Valley) og Ben Schwatz 
(Joan-Ralphio fra Parks and Recreation) 
forener seg til å lage en improshow på scene. 
De henter ideer fra tilskuere og lager en helt 
improvisert show der de kommer på alt av 
karakterer, setting og dialog i farta. Veldig gøy, 
veldig sært og veldig god impro.

TEKST OMER BABIKER & GEORG VOLDEN

DESIGN OMER BABIKER
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KOMPOSTEN

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABKER 

TEKSTKOMITEENE

BugKom
Etter jul 2020 fikk jeg, Kristel, æren av å ta over 
komiteen Bugkom. Du lurer kanskje på hva Bugkom 
driver med? Fortsett å lese så skal dine spørsmål 
endelig bli besvart. Om du allerede vet hva vi gjør, 
fortsett å lese da også, for det kommer en viktig 
beskjed på slutten av spalten til dere alle.

Alle Bugkoms medlemmer kan kalles noe så fancy 
som webutviklere, for det er vi som er ansvarlig 
for opprettholdelse og drift av EMILweb. Ikke 
mer komplisert enn dette. Ingen forkunnskaper er 
nødvendig, alle er velkomne for drift av en viktig del 
av EMILs formidlingsplattform.

På grunn av korona kan hverdagen virke ensformig, 

med få nye opplevelser og inntrykk utenfor husets fire 
vegger og Netflix sitt begrensede utvalg. Hvorfor ikke 
gripe denne sjansen og lære seg noe nytt? Kanskje 
bryne seg på en Rubiks kube, eller pløye seg gjennom 
en nedstøva bok om spennende taktiske måter å 
spille sjakk. Men hvorfor bryne seg på noe slikt når 
man gjøre noe viktig for linjeforeninga. Kanskje du 
angrer på at du ikke var mer aktiv i linjeforeninga før 
det ble for sent. Frykt ikke, Bugkom er på jakt etter 
nye medlemmer, og trenger DEG. Send på meg en 
melding for en uforpliktende prat.

Du finner meg på Facebook, eller email : Kristele@
stud.ntnu.no.

Håper å høre fra deg 

-Kristel Einarsen

(H)ELGELESING
DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABIKER

TEKST SANDER HOLUM

I en dystopisk fremtid der de mest dramatiske 
spådommene om global oppvarming, overpopulasjon og 
ressursmangel har gått i oppfyllelse, lever Wade Owen 
Watts i fremtidens versjon av en “trailer park”. Store 
deler av samfunnsstrukturen og økonomien har kollapset, 
og mange leter etter en “virkelighets-escape”. De fleste 
finner dette i VR-spillet OASIS. Noen, som Wade, lever 
mesteparten av livet sitt i OASIS. Når Wade finner den 
første nøkkelen i skattejakt der premien er eierskap av 
OASIS, starter et kappløp med kommersielle krefter og 
Wade og hans venner om å fullføre skattejakten først.

Ready Player One er en lettlest, humorøs og nerdete bok. 
Boken klarer å blande den munter tone med en dyster 
bakgrunn på en fantastisk måte. Hvis man ser etter en bok 
som utforsker dype ideer og utfordre dine egne tanker, 
finnes det nok bedre alternativer. Dog jeg vil si at det 
finnes interessante tema i boka; grådighet, maktmisbruk, 
kapitalisme osv. Men hvis du hovedsaklig ser etter en 
bok som er actionfylt, har en stor dose underholdning 
og vekker nostalgiske følelser, (selv om man ikke er født 
på  80-tallet) er dette en god bok å plukke opp i disse 
innestengte tider.

PS: Ikke gjør som meg å les boka på norsk. Det ble en 
god del rare oversettelser og malplasserte engelske ord. 
Ta å les den engelske originalversjonen så gir ordspill og 
referanser mer mening.

Ready Player One
Forfatter: Ernest Cline

Sider: 385
Utgitt: 2011
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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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SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

Frank i EiT: “I denne landsbyen er det jo 

Frank i EiT: “I denne landsbyen er det jo 

ingen alternative studier” (bare gløsinger). 

ingen alternative studier” (bare gløsinger). 

KUN
1OF

“Pennen er mitt sverd, og sverdet er min “Pennen er mitt sverd, og sverdet er min 
penn!”penn!”

Tips oss!

HELT anonymt!

ELLER BARE FLERE SCHANPSS SIDEN DERE SENDTE INN SÅ MANGESCHNAPPS: 3130



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: Hvilken del på NASAs nye marslander 

“Perseverance” er norskbygget?

Naturvitenskap: Hvem var den første som vant to 
nobelpriser?

Klima: Hvor mye forventes årets totale (verdens) CO2-utslipp 
å reduseres med?

Energibruk: Hvor mye mindre energi brukte ett land i 
karantene gjennomsnittlig?

Ymse: Hvilken art er det største insektet som noensinne har 
levd?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
... at trær absorberer en fjerdedel av karbondioksiden vi slipper ut i atmosfæren hvert år
... at trær<3
… at takk Alfred
… at tidligere styremedlem avslørte Alfreds lokasjon
… at tradisjonelt sett skulle renselsen ende her
… at han nå har blitt stor nok til å overleve sabotasje
… at å varme havet en halv grad lagrer samme varme som å øke temperaturen i den lavere atmosfæren 11  
 grader
… at varmekapasitet
… at Cp

... at risikoen ved å utsette arrangementer blir veldig tydelig under korona

... at stratsem 2019 blir stratsem høsten 2020

... at eller 21???

... at bilvask hjemme er et miljøproblem

... at mange kjemikalier går rett i bakken

... at Trondheim kommune anbefaler å bruke vaskehaller som samler opp vaskevannet

... at det beste er å ikke kjøre bil

... at problem solved.
… at hovedekskursjonen fra og med 2023 vil gå til et sted i Europa
… at på grunn av NTNUs miljøplan
… at det var synd for første og andre
… at kanskje det er til det beste?
... at slutten av forrige semester sugde
... at dette skal bli bedre
... at WE’RE BACK BABY!

• Teknologi: Rimfax - en undergrunnsradar 

• Naturvitenskap: Marie Curie - en i fysikk og en i 
kjemi

• Klima: 8%

• Energibruk: 25%

• Ymse: Øyenstikker

Fasit


