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Kjære alle nye byggstudenter, velkommen til NTNU og byggforeningen. 
Tiden for studiestart er endelig her og først i rekken er: fadderuken. I 
de to ukene kommer dere til å bli bedre kjent med byen, universitetet, 
linjeforeningen og ikke minst, det aller viktigste, med hverandre. Dette er en 
unik mulighet til å få en myk og gøy start på studietiden, og vi håper derfor at 
dere alle benytter dere av muligheten til å delta på så mye dere klarer. 

Vi i fadderkomiteen har hatt gleden av og jobbet aktivt for å skape en 
trygg og minneverdig fadderuke. På agendaen har vi bl.a. Trondheim 
rundt, leilighet til leilighet, temafester, volleyballturnering og mye mer. 
Linjeforeningen stiller opp med over 150 faddere dekorert med H.M. 
Aarhønen sin ærverdige logo over hjertet. Vi er her for dere, og klare til 
å svare på alle spørsmål. Alt fra spørsmål om byens beste utsiktspunkt til 
universitetet sin beste lesesal. Vi vil hjelpe dere så godt vi kan, så det er bare å 
komme til oss!

Til tross for året vi har vært gjennom, har vi gjort vårt beste for å gi dere den 
varmeste velkomsten til en fantastisk studietid som er i vente. Vi gleder oss 
alle til å bli bedre kjent med dere.

Priya Selvakumaran
Faddersjef
H.M. Aarhønen

Velkommen til alle nye studenter! Hvis alt gikk bra med 
utsendelsen av utgave 3, er dette den andre Spikers 
Kårner dere holder. Spikers Kårner blir produsert av 
Redactionen, en gjeng med skribenter, grafikere, 
korrekturlesere og journalister som jobber hardt 
for å sørge for at Bygg-studenter vet hva som skjer i 
linjeforeningen. Redactionen er én av mange gjenger i 
H.M. Aarhønen som gjør livet bedre for studenter.

Nå skal dere inn i fadderukene som kommer til å bli 
utrolig bra. Det er to uker fulle av aktiviteter og moro. 
Det er også en god mulighet til å bli kjent med mange 
andre likesinnede. Fadderne deres er også en god 
kilde til informasjon, og har trolig svaret på mye av det 
dere lurer på. 

Denne miniutgaven av Spikers Kårner inneholder 
et intervju med en av professorene dere har dette 
semesteret, noen tips til studiene, fadderprogrammet 
og mer. Jeg håper dere finner noe av nytte!

Håkon Urdahl
Redacteur
H.M. Aarhønen



På Facebook-siden «Bygg 2021-2026» vil det komme informasjon om eventuelle endringer 
i programmet. Der vil det også komme informasjon om små arrangementer som vil gå 

parallelt med festene, for de som måtte ønske det – som for eksempel filmkvelder og quiz
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Dette bygget er hele NTNU sin 
stolthet, noe som er forståelig når 
man ser den flotte fasaden. Her 
burde jeg kanskje skrevet noe om 
at det kun er en fasade og aldri blir 
brukt - men det har faktisk vist seg 
å være ganske kule rom her. Dette 
må oppdages på egenhånd da det 
er minimalt med forelesninger her, 
men jeg anbefaler på det varmeste 
å ta seg en oppdagelsesrunde for 
å se hva som er på innsiden av det 
storartede bygget.

Hovedbygget

Her er det en del forelesninger 
for førsteårsstudenter, men 
dette bygget hadde vært 
verdt å merke seg likevel. Med 
store glassvinduer og flotte 
plantevekster kan elektrobygget 
beskrives som et frodig og 
behagelig sted å være. Det 
være lurt å være forsiktig - 
kybstudentene kan bli hissige 
om man gjør for mye ut av seg. I 
tillegg er det ganske kaldt så her 
burde du ha med deg en genser. 

elektro

Denne gressflekken har sin 
storhetstid under Immatrikuleringen 
(så sant den ikke er digital), men 
er ellers bare en gressflekk. Det er 
sjeldent jeg ser noen bruke den 
som noe annet enn transportetappe, 
men om du er veldig heldig kan du 
muligens spotte både rumpeldunk 
og andre merkelige idretter 
gjennomføres her. 

frimerket Dette er det mest sentrale 
bygget for førsteklassinger og 
i starten er det her det skjer. I 
overetasjen finner du Akademika 
og stedet du kan lage deg 
studentkort. Føler du deg fysen 
på noe er det bare å ta turen 
ned i hovedetasjen der du både 
finner Hangaren (kantina), Rapido 
(kiosk) eller utallige stands som 
prøver å få deg med på noe. Det 
er bare å smile, nikke, ta kaffen 
og løpe. Det er mange auditorier 
i sentralbygget og du kommer 
garantert til å gå deg bort. Det er 
en del av karakterbyggingen ved 
å begynne på Gløshaugen. 

Stripa

O store realfagsbygget. Dette 
bygget er svært og inneholder 
uendelig med grupperom og små 
auditorier, her må du legge av god 
tid om du skal! Her finner du også 
både café, kantine og ofte stands 
med gratis kaffe og litt snacks. 
Reakfagsbygget brukes fortsatt 
mest som transportetappe for å 
komme seg ned til Lerka, så om du 
kan veien hit har du kommet langt 
på vei. 

realfagsbygget

Lerkendalsbygget er 
byggstudentenes andre hjem og 
gode venn, alt i ett. Her finner 
du grupperom, datasaler og 
lesesaler i tillegg til Aarhønens 
linjeforeningskontor Høna. Høna 
er vårt sosiale samlingspunkt rett 
ved hovedinngangen og her kan 
alle byggstudenter få seg gratis 
kaffe og møte på andre trivelige 
studenter. Det anbefales på det 
sterkeste å finne favorittleseplassen 
sin her.

lerka

Her ligger F1, et av (om ikke 
absolutt) Gløshaugens største 
auditorier. Som førsteårsstudent 
foregår det mange forelesninger 
her og bygget er derfor verdt å 
merke seg. Resten av bygningen 
er i stor grad forbeholdt 
datastudentene, så vidt jeg vet. Det 
ryktes likevel at om man blir med 
i Hackerspace kan man få prøve 
3D-printeren og lage HVA MAN VIL 
(feks gravemaskin). 

it-bygget



Intervju med Klaartje De Weerdt

Hvilke fag underviser du?

Jeg underviser i BM1 
bygningsmaterialer, hvor vi går gjennom 
diverse bygningsmaterialer, deres 
oppbygning og egenskaper. Jeg er også 
gjesteforeleser i ”betongkonstruksjoner” 
og ”betongteknologi”. I tillegg foreleser 
jeg for norsk betongforening (Hvor det 
er gratis medlemskap for studenter!)

Har du en Bygg-relatert fun fact?

Det finnes en Norsk Betongdag! Hvert år, i siste uka i oktober 
arranger norsk betongforening en stor nasjonal konferanse om 
betong. Konferansen er rettet mot forskere, ingeniører, produsenter, 
entreprenører og studenter fra hele landet, og det hele avsluttes med 
en stor festmiddag.

Klaartje De Weerdt er professor ved NTNU, og er en viktig foreleser 
for Bygg-studenter. I 2018 fikk hun hederstittelen Høyhet” av studenter 
i linjeforeninga, og tilnavnet ”H.H. Kvikk Lunsj” av grunner som vil 
åpenbare seg for de som deltar i Klaartjes forelesninger. Vi har 
intervjuet henne i sammenheng med en ny kontigent med studenter.

Hvilke tips har du til nye studenter?

I den tiden som har vært nå, med COVID, har vi mer enn noensinne sett 
nytten av samarbeid i det faglige. Det er viktig for studenter å kunne 
snakke sammen om oppgavene og om pensum. Det er viktig for resten 
av arbeidslivet også. Det er noe vi prøver å legge til rette for i BM1, blant 
annet gjennom øvingene. 

Utenfor det faglige anbefaler jeg å være så sosial som mulig. Bli med i 
en idrett eller engasjer deg i linjeforeninga!

Byggrevyen 2021 ”Bak skyene”

Hvorfor valgte du Bygg- og miljøteknikk?

Mange i familien min har jobbet i byggebransjen som entreprenører, 
arkitekter, eller med materialer, så jeg har hele tiden hatt en begeistring 
for å bygge. Det er noe med å se et faktisk et bygg stå igjen etter 
jobben man gjør. Som akademiker er det også veldig viktig å være i tett 
kontakt med de som faktisk jobber med materialer, og bygger i praksis. 
Det synes jeg er veldig gøy.

Hva er en god ting med Bygg- og miljøteknikk?

Aarhønen! Det er utrolig hva studentene klarer å få til i linjeforeninga. 
Jeg synes spesielt revyen er utrolig imponerende.



Studietips
For å få det til på NTNU må de fleste jobbe mye, men er du som 
meg ønsker du ikke å jobbe mer enn nødvendig. Trondheim har 
så mange muligheter utenfor det faglige at det kan være lurt 
å finne noen triks for å få mest ut av tiden man jobber, så man 
også har tid til rekreasjon. Her er våre beste tips:

Ikke stress. Lettere sagt enn 
gjort, det er usannsynlig å 
unngå stress gjennom en 
sivilingeniørutdanning. Et 
godt tips er å ikke henge seg 
opp i karakterer. Dere vil snart 
oppdage at på Gløshaugen 
har vi et avslappet forhold til 
karakterer. Får man E er man 
med, og om du skulle stryke kan 
du late som det var en «taktisk 
kont», og prøve igjen.

Finne riktig sted å lese. 
I forrige utgave skrev 
Redactionen en utfyllende 
oversikt over hvor man 
kan lese. Valget sier mye 
om personligheten din, 
og enda mer om dine 
arbeidsvaner. Finn det som 
passer for deg!

Kok. Kok, altså å kopiere 
øvinger til medstudenter er et 
mye brukt hjelpemiddel. Bruker 
man løsningsforslagene riktig 
vil det spare deg veldig mye tid, 
og det er en god måte å lære 
på. Spør en fadder om rutiner 
rundt kok!

Kaffe. Spikers Kårner 
dokumenterte i forrige utgave at 

20% av byggstudenter drikker 
5 kopper kaffe eller mer, hver 

dag. Kaffe gjør alt bedre, og 
er et viktig hjelpemiddel i 

studiehverdagen

byggstudentordbok

trøndersk-bokmål oversettelse

Aarhønen Hennes Majestet Aarhønens - Bygningslinjens forening. 
Trondheims eldste linjeforening

Lerka Lerkendalsbygget, byggteknisk på MazeMap. Her finner du alt 
man trenger i en studenthverdag: lesesaler, gratis kaffe på Høna 
og en terrasse.

Høna Aarhønens linjeforeningskontor. 

Kontortid Alle undergrupper i Aarhønen har kontortid en time i uka, der 
de må sørge for at det er kaffe og noe digg på Høna

Bedpres Bedriftspresentasjon. Hør på en bedrift snakke i en time for å så 
få gratis mat og drikke.

Læll Likevel, allikevel, uansett, dog, selvom, uansett, tross alt, tross 
det, like fullt. VIKTIG: ikke trøndersk slang for lol.

Skrik Gråte. Nei, jeg mente ikke at jeg begynte å rope høyt når 
oldemor døde.

Karsk En nydelig kombo av hjemmebrent og kaffe. 

Annet lurt å vite
MazeMap Gløshaugen er stort og romnavn gir ofte ikke mening, så denne 

kartappen MÅ du ha.

ntnu.1024. no Nettside for å lage din NTNUtimeplan. Bare skriv inn 
fagkodene dine og vipps, en oversikt over alle forelesninger og 
øvingstimer. Velg MTBYGG hvis den ber deg velge en parallell

Øvingstimer Leksehjelp. Lurt å gå i noen, men du trenger mest sannsynlig 
ikke gå i alle. Så ikke stress når timeplanen på 1024 viser veldig 
mange øvingstimer i et fag.




