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Denne uka har 40 bygg- og miljøstudenter fra Norge, Sverige
og Danmark samlet seg i byen for å være med på et nytt
prøveprosjekt.

Studentene ble delt opp i forskjellige grupper, og ble
utfordret til å �nne innovative og bærekraftige løsninger til
forskjellige byggeprosjekter.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Bryte språkbarrierer
Det var �re personer per gruppe, og det var ikke så lett å få
samarbeidet til å sitte med en gang.

Hjem / Student

På mandag kjente ikke de hverandre.
Torsdag presenterte de sine
bærekraftige visjoner for Britannia
Over 40 byggstudenter fra tre forskjellige land møttes i Trondheim. Sammen skulle de finne nye
bærekraftige byggløsninger.

Tips oss 
tips@universitetsavisa.no

  POLITIKK FORSKNING STUDENT CAMPUS
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Micky Jørgensen, Nima Møller, Elmira Hammati og Anders Marum Flaa samarbeidet om å �nne bærekraftige løsninger til Britannia.
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Fire forskjellige universiteter fra Norge, Sverige
og Danmark er med på prøveprosjektet.
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- Ingen kjente hverandre, og det var en del språkbarrierer
som måtte brytes, sier Elmira Hemmati, som studerer ved
Chalmers i Sverige.

Men på dag to løsnet det for gruppa.

- Da dro vi ut sammen på en restaurant og ut på byen. Etter
det har samarbeidet vært helt fantastisk, sier hun.

Hemmati ble satt i gruppe med Micky Jørgensen og Nima
Møller fra København, og Anders Marum Flaa som studerer
ved NTNU. De bestemte seg for å se på hva som kan gjøres
med et veldig kjent oppussingsprosjekt her i Trondheim.

- Vi valgte å se på fremtidige bærekraftige løsninger for
Britannia, som også kan lønne seg økonomisk på lang sikt,
sier Hammati.

LES OGSÅ: Kvikkleire stanser bygging av campus bak
Samfundet

"Smarte hotellrom"
Så fra tirsdag til torsdag la de hodene sammen, og til slutt
kom de frem med en rekke konsepter til det tradisjonsrike
hotellet. Alt fra hvordan hotellet kan skape energi med
solcellepaneler til "smarte hotellrom" som justerer seg etter
gjestenes brukervaner.

Torsdag la de frem ideene sine til GK, et selskap som leverer
tekniske løsninger til bygg, og som skal stå for det
ventilasjonssystemet til Britannia.

- De kom med en del ideer som vi absolutt skal ta med oss
videre. I vår bransje er det kanskje litt enkelt å bli litt
navlebeskuende, så da er det veldig �nt å få input fra
studenter, sier Sverre Texdahl, prosjektutvikler i GK, og
trekker frem studentenes tanker rundt AI og smarte
hotellrom.

Studente �kk også noen tilbakemeldinger fra GK.

- De skal vi ta til oss, så skal vi jobbe videre med prosjektet,
sier Flaa.

LES OGSÅ: Studenter tar opp forbrukslån for å betale
utgifter

- Grep for å gjøre utdanningen bedre
Marit Støre-Valen, førsteamanuesis ved bygg- og
eiendomsforvaltning ved NTNU, sier at dette er et
prøveprosjekt og at �re skandinaviske universiteter og
høyskoler er med.

- Målet er å skape en generell og felles kompetanse innen
bærekraftig drift av bygninger på tvers av de nordiske
landene. Vi har litt ulik praksis, så dette er et grep for å gjøre
utdanningen bedre, sier Støre-Valen.

- Har studentene fått noe nytte av denne uken?

- Ja, veldig. Ikke bare at de har fått jobbet intenst med reelle
utfordringer, men også med tanke på at de har fått testet ut
samarbeid på tvers av landegrenser og språk, mener Støre-
Valen.

Hun forteller at prøveprosjektet skal evalueres til sommeren.
Etter denne uka er hun klar på at hun vil at prosjektet skal
fortsette.

- Hvis vi får det �nansiert, så har vi veldig lyst til det, sier
Støre-Valen.

Sverre Texdahl, prosjektutvikler i GK, og Marit
Støre Valen, førsteamanuensis i bygg- og
eiendomsforvaltning ved NTNU, diskuterte etter
at gruppa hadde presentert sine Britannia-
konsepter.
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LES OGSÅ: Tale tar over roret på Samfundet

LES OGSÅ: NTNU-studenter på unikt praksistilbud

Tweets by  @Universitetavis

Universitetsavisa søker digital nyhetsreporter 
universitetsavisa.no/nyheter/2018/0…

Universitetsavisa
@Universitetavis

Universitetsavisa ansetter journalist
universitetsavisa.no

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk
2 kommentarer • for 14 dager siden

Viggo Gabriel Borg Pedersen — Dette er virkelig bra. Alkohol er på
linje med tobakk en gift. Alkoholen har forårsaket nokk elendighet! I
tillegg koster alkoholen merkelig nokk penger. Personlig ønsker …

- Jeg prøver å leve med det, for det finnes ikke noe alternat
5 kommentarer • for en måned siden

Peter Uran — Det er ikke bare de ansatte som sliter med Blackboa
men jeg regner ikke med at prosjektgruppen bak Blackboard ved
NTNU har tenkt å sende 40 000 studenter på kurs?Hvordan It's …

Jo, Kina er et diktatur
6 kommentarer • for en måned siden

Thomas Sætre Jakobsen — Jeg er ikke enig med Færøvik i alle hans
analyser av Kina, men å si at han ikke har god kjennskap til Kina
faller på sin egen urimelighet - selv om han ikke er ansatt i …

Quo vadis - NTNUs nye campus ?
Én kommentar • for 16 dager siden

Alf Steinar Sætre — Kjære Kvidal og Foss. Det er fint at dere vil jo
for å øke arealnormen. Men, når dere sier det er "For å gi rom for
små enekontor til en del ansatte forsøker vi nå å øke …
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Journalist KRISTOFFER FURBERG 
E-post kristoffer.furberg@ntnu.no 

Mobil 938 32 289

Journalist SØLVI WATERLOO
NORMANNSEN 

E-post solvi.normannsen@ntnu.no 
Mobil 469 19 530
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