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FoU-PROGRAM I STATNETT
Smart Grid er et stort FoU-program med 
tre spesielt viktige prosjekter: 
• Beregne pålitelighet og avlese risiko- 
 nivåer i kraftsystemet så ofte og presist  
 som mulig. 
• Wide Area – teknologi som henter  
 informasjon fra kraftsystemet i et større  
 geografisk område og samler det i en  
 felles database. 
• Automatisere innsamling og analyse av  
 målinger fra feilskrivere som er plassert  
 i kraftsystemet.

Neste generasjon sentralnett ser på  
utfordringer knyttet til utbygging av kraft-
systemet i perioden 2020–2050.  
Programmet har fire delprogrammer: 
• Lean Line.
• Lean Station, AC/DC-kabler.
• Kjernekompetanse innen master,  
 ledning og stasjoner. 

FA K TA :

nergiteknikk

www.energiteknikk.net

Nr. 8 – 2018

NEF
100
år

Bilag

Faglig 
og sosial 

møteplass 
i hundre år



2 NEF 100 ÅR – Bilag til Energiteknikk nr. 8 – desember 2018

Betraktninger fra presidenten 3

Trenger en forløsende kraft 4

Historisk tilbakeblikk 6

Etableringen av NTH ble starten 8

NEF-medlem i 60 år 9

Et lærerikt miljø for ungt medlem 11

Kontakt med NTNU/SINTEF  12

Står støtt i felleskapet   13

Et viktig løft for medlemsbladet 14

Bygger nettverk gjennom NEF 15

Innhold

Connecting Worlds, 
Building the Future

More than 10 years  
of presence in Nordics

14 finished projects  
in Iceland, Norway, Sweden and Finland

9 ongoing projects  
in Norway and Sweden

Transmission network in total  
length of more than 1200 km

(Tidligere Elektro) 
Energiteknisk fagblad
www.energibransjen.no
Nr. 8, 2018, 131. årgang
ISSN - 1890-9957

Ansvarlig redaktør:
Stein Arne Bakken 
sab@energibransjen.no
Mob: 922 56 358

Utgiver:
ElektroMedia AS
Postboks 4 – 1371 ASKER
Tlf: 922 56 358
E-post: post@energibransjen.no

Energiteknikk eies av 
Norsk Elektroteknisk Forening

Denne publikasjonen utgis 
av ElektroMedia AS etter 
oppdrag og støtte fra Norsk 
Elektroteknisk Forening.

Forsidefoto: 
Teknisk Museum

Copyright ElektroMedia.
Forbud mot ettertrykk.
Medlem av Den Norske 
Fagpresses Forening

nergiteknikk

Fra bygging av kraftlinje 
til Glomfjord i NEFs 

stiftelsesår 1918.

F
o

to
: 

S
ta

tk
ra

ft



NEF 100 ÅR – Bilag til Energiteknikk nr. 8 – desember 2018 3

Med NEF i en ny tid
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I år er det 100 år siden Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) ble stiftet. Det er vel verdt å markere.  
Foreningens virksomhet har gjennom alle disse årene bidratt til faglig erfaringsutveksling og utvikling 
i landets elektrotekniske miljø. Nå er det på tide å løfte blikket mot fremtiden.

Teknologisk sett står verden med begge bena i et paradigmeskifte. Stadig mer bruk av elektrisitet på alle samfunnsområder 
fronter denne utviklingen. Det elektrotekniske fagmiljøet er av enda større betydning nå enn det var for 100 år siden. I NEF 
arbeider vi systematisk og målbevisst for å tilpasse våre aktiviteter til en ny tid. 

Som det meste i vårt samfunn er også det elektrotekniske faget i endring. Ny teknologi med digitalisering, desentral elproduk-
sjon, klimautfordringer og mye mer gir vårt tradisjonelle fagmiljø mange utfordringer, men samtidig mange muligheter. Vår 
forening må tilpasse seg en utvikling der ulike fagområder smelter sammen, og finne sin plass i det nye tidsbildet. Lykkes vi med 
det, ligger forholdene til rette for en spennende fremtid for NEF.

Først og fremst er vi et fellesskap av medlemmer med bredt og variert engasjement på det elektrotekniske fagområdet. Slik har 
det vært, og slik vil det fortsatt være. I en stadig mer omskiftelig verden er forskjellen at vi må tilpasse foreningens aktiviteter 
med større treffsikkerhet i det faglige miljøet. Det er en krevende utfordring.

Det er viktig å poengtere at som medlem av NEF er du del av et rendyrket interessefellesskap. Vi er ingen fagforening, men 
en arena hvor et mangfold av relevante elektrotekniske temaer blir belyst og diskutert. I møtet med mennesker som deler de 
samme interessene, ligger det til rette for påfyll av ny og verdifull kompetanse.

I den tiden vi lever i, krever livet på alle måter stadig mer av oss. I konkurranse med jobb, familie og fritidsinteresser er det ikke 
enkelt å rydde plass til mer perifere aktivi teter. Det gjør at mange må prioritere bort å bruke tid på interesser som de egentlig 
ønsker å engasjere seg i. Dette er noe som preger store deler av det etablerte foreningslivet her i landet.

Et annet utviklingstrekk er hva moderne teknologi gjør med oss. Vi tilbringer stadig mer tid knyttet til mobiltelefoner, PC-er og 
nettbrett. Samtidig som dette bidrar positivt både privat og i yrkeslivet, blir vi mer isolert. Behovet for møteplasser hvor vi kan 
«ta og føle» på hverandre er åpenbart. Det sosiale aspektet er derfor en viktig del av det NEF har å tilby.

Det er kombinasjonen av faglig og sosialt samvær vi bygger foreningens fremtid på.  
Så får tiden vise om vi evner å svare på denne krevende utfordringen.

Kjell Myrann
President i NEF

100 år VI GRATULERER!
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Denne erkjennelsen kan in-
gen kan fri seg fra, bekreft-

er Kjell Myrann, president i 
NEF. – Men derfra til å legge til 
rette for en utvikling som skaper 
interesse og engasjement, må 
det en betydelig grad av kreativ 
innsats til. Det gjør det ikke 
enklere i et foreningsfellesskap 
som er tømret sammen av frivil-
lig innsats. 

Med et medlemstall på 
vikende front og høy gjennom-
snittsalder er det mange som 
stiller spørsmålstegn ved frem-

tiden til NEF. Med knapt 1000 
medlemmer, og flere i avgang 
enn nye, kan det virke som 
om det brenner et blått lys for 
foreningen. President Myrann 
er ikke enig i det.

Solid fundament
– Vi står på et solid fundament, 
både faglig og økonomisk, 
understreker sivilingeniøren, 
som gjennom ti år har vært 
medlem av fellesstyret i NEF. 
– Det er flere måter å vurdere 
situasjonen på. Vår styrke er 

knyttet til de seks lokalavdelin-
gene rundt om i landet. Selv om 
det er noe varierende aktivitet 
i avdelingene, er det et godt 
grunnlag for videre drift i alle. 

NEF er en forening med 
stolte tradisjoner. Det var en 
knapp håndfull av fagpersoner 
som i 1918 tok initiativ til å 
etablere dette faglige fellesska-
pet. Egentlig kan opprinnelsen 
dateres tilbake til 1911. Da ble 
nåværende Trondheim Gruppe 
stiftet. Som med det meste 
annet her i verden har NEF 
kommet seg velberget gjennom 
skiftende tider.

Fremsynte stiftere
– Initiativtagerne til foreningen 
var uten tvil fremsynte, slår  
Myrann fast. – De forutså 

åpenbart hvordan elektronene 
ville revolusjonere våre liv og 
hvor viktig det var å skape 
et miljø hvor interessen for 
elektroteknikk kunne dyrkes og 
diskuteres. 100 år etterpå tror 
jeg at selv de ville ha blitt over-
rasket over hvor langt utviklin-
gen har kommet.

Enda mer overrasket ville de 
sikkert blitt over mulighetene 
elektronene åpner for i frem-
tiden. Når Statnett presenterer 
seg under slagordet «Fremtiden 
er elektrisk», er det mer enn en 
visjon. Det er en realitet.

Fremtiden er elektrisk
– Sett i lys av at Statnett treffer 
spikeren på hodet burde det 
også være liv laga for NEF, 
fortsetter NEF-presidenten. 

Et vitalt løft må til

Det er nesten ingenting her i verden som har 

evighetens perspektiv over seg. 100 år gamle 

Norsk Elektroteknisk Forening er ikke noe 

unntak i så måte.

Mange av de mest skarpskodde  
elektrotekniske fagpersonene er med 
i foreningen, sier NEF-president  
Kjell Myrann .
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–  Det som er klart, er at vi ikke 
kan drive foreningen videre 
på samme måte som i dag. Vi 
må søke andre og nye måter å 
fenge den elektrotekniske in-
teressen og engasjementet på. 
Denne utfordringen står øverst 
på dagsorden i hovedstyret. 
Klarer vi å knekke den koden, 
kan det bli en ny vår for NEF.

Diskusjonen som pågår om 
dette, peker i mange retnin-
ger. Har medlemsmøtene et 
faglig innhold som er godt nok 
spisset? Er tiden moden for å 
revurdere etablerte kurs- og 
konferansekonsepter? Kan 
virksomheten vitaliseres i 
samarbeid med andre relaterte 
fagmiljøer? Bør foreningen 
i sterkere grad markere seg 
med synspunkter på relevante 
elektrotekniske problemstill-
inger? Har foreningen evne 
til å ta innover seg den raske 
teknologiske utviklingen og 
digitalisering som er i ferd med 
å revolusjonere det elektrotekn-
iske faget?

Ny giv må til
Myrann reflekterer over at 
mange av de mest skarpskodde 
elektrotekniske fagperson-
ene her i landet finnes blant 
medlemmene. – Kan disse 

i større grad bidra til en 
forløsende kraft i foreningens 
virksomhet ved å være faglige 
markører under NEF-logoen? 
Det er liten tvil om at vår 
anonymitet er en ulempe for 
begrenset gjennomslag i  
landets mangfoldige elektro-
tekniske miljø.

Kjell Myrann påpeker at den 
viktigste bærende kraften i fore-
ningens virksomhet er fagbladet 
Energiteknikk og nettavisen  
energiteknikk.net med tilhør-
ende nyhetsbrev. I student-
miljøet gir tildeling av erkjen-
tlighetspriser på bachelor- og 
masternivå ved våre tekniske 
universiteter og høyskoler verdi-
full oppmerksomhet. Men dette 
alene er ikke tilstrekkelig til å gi 
foreningen frisk vind i seilene.  
– For å få det til er det nødven-
dig med andre og mer kreative 
grep, sier NEF-presidenten, og 
legger til:

– Den største muligheten 
ligger i at foreningen makter 
å tilpasse seg ny teknologi og 
nye fagområder som er på full 
fart inn i den elektrotekniske 
verden. Dette åpner for uante 
muligheter.

Annet hvert år arrangerer Trondheim Gruppe Teknisk Møte i elektrobygget 
ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim. Disse konferansene klarer å tiltrekke 
seg nok deltakere og utstillere til at foreningen får ekstra penger i kassa.

Les mer på networkcollector.powel.net 

Effektiv registrering 
av lavspentnett
fra felt med 
Network Collector
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I årene før 1918 var utnyttelsen 
av vannkraftressursene og  

oppbygging av elektrisk infra- 
struktur først og fremst rettet 
mot industrielle formål. Stiftel-
sen av foreningen ga et løft som 
hadde bred samfunnsmessig 
innretning. Elektrisiteten gikk 
fra å være luksus til å bli en 
ressurs som kom hele landets 
befolkning til gode.

13. mai 1918
Norsk Elektroteknisk Forening 
(NEF) ble stiftet 13. mai 1918. 
Bak initiativet sto et mangfold 
av datidens elektrotekniske 
elite, geografisk spredd over 
hele landet, med professor Jens 
Bache-Wiig, kraftverkssjef Johan 
Collett Holst og major og direk-
tør Carsten Bruun i spissen. Alle 
hadde et solid faglig fundament 
i energibransjen.

Fra vedtektene leser vi: 

«Norsk Elektroteknisk Forening 
er en landssammenslutning av 
elektroteknikere med formål 
gjennom foredrag, diskusjon 
og fagpresse å lette utveksling 
av erfaringer og kunnskaper av 
elektroteknisk art. Å repre-
sentere den elektrotekniske sak-
kyndighet overfor de offentlige 
myndigheter og utlandet, 
samt å foranledige og formidle 
samarbeid med andre organ-
isasjoner til varetagelse av felles 
interesser.» 

Glansperioden
Foreningen hadde sin glans- 
periode da elektrisitetsutbyggin- 
gen pågikk på sitt mest intense 
på 1930–40- og 50-tallet. Rike-
lige mengder med temaer knyt-
tet til både sterk- og svakstrøm 
har stått på programmet opp 
gjennom årene. Foreningen har 
på mange måter reflektert et 

speilbilde av den elektrotekniske 
utviklingen både her i landet og 
internasjonalt, og det er liten 
tvil om at aktiviteten har øvet 
innflytelse på valg av løsninger i 
den elektriske infrastrukturen.

I dag er NEF en landsover-
bygning for et nettverk av lokalt 
etablerte grupper. Den første 
av disse, Trondheim Gruppe, 
ble stiftet i 1911, altså syv år før 
hovedforeningen. Med nærhet 
til NTNU og høyere elektroteknisk 
utdanning sier det seg selv at 
den både historisk sett og i vår 
tid har en sentral posisjon i 
foreningens virke. Virksomheten 
øver blant annet påvirkning på 
elektrofagets utvikling og legger 
til rette for et faglig og sosialt 
miljø med betydelig bærekraft.

Lokal forankring
Bergen Gruppe kan datere sin 
opprinnelse tilbake til 1921, 
Skiensfjordens Gruppe til 1950, 

Agder Gruppe til 1960 og Roga-
land Gruppe til rundt 1976. Oslo 
ble løftet ut som egen gruppe 
fra hovedforeningen i 1981. Det 
er aktiviteten i disse gruppene 
som nå er fundamentet for 
virksomheten til foreningen, 
med varierende hyppighet av 
møter og ekskursjoner på lokalt 
nivå. Et viktig bindemiddel er 
det sosiale aspektet.

Gjennom store deler av 
historien var det representanter 
for lederskapet i energifor-
syningen og elektroteknisk 
leverandøindustri som bekledde 
de sentrale posisjonene i NEF. 
I mange år var det et trangt 
nåløye for å bli medlem av 
foreningen. Det var kun sivil- 
ingeniører med elektrobak-
grunn som kvalifiserte til 
medlemskap. For nyutdannede 
fra NTH (nå NTNU) var det 
tilnærmet obligatorisk å melde 
seg inn.

En viktig stemme
Da Norsk Elektroteknisk Forening ble stiftet 

i 1918, sto landet på terskelen til den første 

store bølgen av elektrifisering rettet mot  

allmenn forsyning.

Direktør og offiser 
Carsten Bruun var 
en av tre stiftere 
av NEF.

Professor Jens Bache-Wiig 
sto skulder ved skulder med 
Carsten Bruun og kraftverkssjef 
Johan Collett Holst i etablerin-
gen av NEF for 100 år siden.
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Tekst: Tore Halvorsen

Bygget nettverk
I dette miljøet fant unge, 
nyutdannede sivilingeniører 
fellesskap med kolleger som 
hadde faglig tyngde og erfaring. 
Her kunne de høste kunnskap 
fra kolleger som sto sentralt i 
utviklingen av landets elek-
trisitetsforsyning, samtidig som 
de selv bidro med mye nytt 
fra sin egen utdannelse. Dette 
var en blomstringstid for det 
elektrotekniske fagmiljøet her i 
landet. Samtidig var foreningen 
en møteplass for sosial nett-
verksbygging.

Gjennom levetiden til NEF 
har både samfunnet og de 
elektrotekniske fagene vært 
i løpende og omveltende 
utvikling. Et eller annet sted 
underveis begynte ulike om-
stendigheter å rokke ved det 
fundamentet som foreningen 
var bygget på. Tilfanget av nye 
medlemmer avtok og aktivi-
tetene fenget ikke på samme 
måte som i tidligere tider. Dette 
skjedde ikke plutselig, men i en 
prosess over lang tid. For bare 
få år siden hadde NEF rundt 
1300 medlemmer. I dag er tallet 
i underkant av 1000.

Tilpasset en ny tid
Henvisning til historien er 
et spinkelt grunnlag å bygge 
fremtiden på. Det har de 
tillitsvalgte i NEF på ulike måter 
tatt konsekvensen av. Nå er det 
åpnet opp for et bredere tilfang 
av medlemmer. Det arbeides 

kontinuerlig for å tilpasse 
foreningens aktiviteter til den 
elektrotekniske utviklingen. 

Er behovet for NEF blitt 
mindre enn i tidligere tider? 
Mange, både i og utenfor 
foreningen, stiller seg dette 
spørsmålet. Svaret er ikke gitt. 
Moderne mennesker sitter fast 
i tidsklemma. De fleste av oss 
haster heseblesende fra den 
ene oppgaven til den andre, 
både i arbeidsliv og fritid. Det er 
nødvendig å prioritere for å få 
dagene til å henge sammen. For 
mange går det på helsa løs.

På tide å riste løs
Jobb og familie kommer først. 
Om det blir noe tid til overs, 
er det mye som kjemper om 

det som er igjen. Det kan være 
trening, samvær med venner 
eller å dyrke andre former for 
egeninteresser. Noen fyller også 
på med etterutdannelse i den 
travle hverdagen. Interesser og 
engasjementer strekker seg i 
mange retninger.  

Om vi vender tilbake til 
1918, etableringsåret for NEF, 
står det å lese på førstesiden av 
maiutgaven av det daværende 
Elektroteknisk Tidsskrift, nå 
fagbladet Energiteknikk: «Den 
overordentlig sterke vekst, som 
elektrisitetens utvikling i den 
senere tid har opvist, har med-
ført, at der stadig melder sig 
nye og viktige spørsmaal, til hvis 
løsning der utkræves samarbeid 
mellem alle elektroteknikkens 

fagmænd. Det har derfor vært 
følt som et savn, at vort land 
hittil har manglet en ræpre-
sentativ almindelig organisa-
tion, omfattende alle landets 
elektroteknikere, for hvilket bl.a 
myndighetene kan forelægge 
viktig henhørende spørsmaal til 
uttalelse.»  Sitat slutt.

Med blikket mot fremtiden
Omskrevet til vår tids språkform 
treffer disse formuleringene 
også godt. Vi er midt i en riv-
ende teknologisk utvikling med 
stadig bredere anvendelse av 
elektrisitet i alle samfunnsmes-
sige sammenhenger. I dette er 
det behov for en klar og tydelig 
stemme fra det elektrotekniske 
fagmiljøet. Historien inneholder 
mange eksempler på at det er 
lett å trå feil når det ikke tas 
tilstrekkelig hensyn til faglig 
kompetanse og innsikt. 

Satt i perspektiv virker tiden 
å være moden for i større grad 
å løfte blikket fra PC-er, mobil-
telefoner og nettbrett.  Til å 
gjøre en kollektiv innsats for å 
synliggjøre de elektrotekniske 
fagenes innflytelse på den 
samfunnsmessige utviklingen. 
Det er først og fremst her NEF 
har sin misjon. Å være en faglig 
og sosial møteplass for utvikling 
innen et fagområde av stadig 
større betydning. Det er en 
krevende ambisjon å strekke 
seg etter, men historien viser at 
det er mulig.

Bildet viser studenter ved NTH under byggingen av hovedbygget på Gløshaugen i 1907.

I Elektrobygget ved NTH i Trondheim 
har mange NEF-medlemmer tilegnet seg 
mye verdifull elektroteknisk kunnskap.
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Om vi vender blikket bak-
over i tiden til det som i 

1910 ble landets første tekniske 
høyskole (NTH), forteller histo-
rien om et allerede etablert og 
anerkjent undervisningslabora-
torium for elektroteknikk under 
ledelse av overlærer Carl Schulz. 
Dette var utgangspunktet for 
det som i dag er Gruppe Trond-
heim i NEF. Stiftelsesdatoen er 
fredag 3. februar 1911.

NEF fra 1921
11 personer, selvfølgelig alle 
menn, med fremtredende 
posisjoner i det elektrotekniske  
fagmiljøet, sluttet opp om 
initiativet. Professor Ole Sivert 
Bragstad ble valgt til formann og 

er blitt stående som et monu-
ment i landets elektrotekniske 
historie.

Da NEF ble stiftet i 1918, 
sto Gruppe Trondheim støtt 
på egne ben. Interessen for å 
gå inn i en landsoverbyggende 
forening var i utgangspunktet 
laber. Det måtte modningstid og 
lange forhandlinger til før grup-
pen sammen med et tilsvarende 
interessefellesskap i Bergen 
25. april 1921 sluttet seg til 
foreningen.

Et kraftsenter
Uten tvil har Gruppe Trondheim 
opp gjennom årene har vært 
et kraftsenter i foreningens 
virksomhet. Dette kan først 

og fremst relateres til det 
elektrotekniske fagmiljøet ved 
det som i dag er NTNU, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige 
universitet – gjennom generas-
joner kjent som NTH – Norges 
Tekniske Høyskole.

I symbiosen mellom elektro-
fagfolk i undervisnings- og 
forskningsmiljø, energisektoren, 
leverandørindustri og konsu-
lentvirksomhet er det utviklet 
kvaliteter som i betydelig grad 
har plassert Norge i internasjo-
nal spissposisjon på flere 
elektrotekniske områder. Av 
dette kan blant annet nevnes 
sjøkabelteknologi. Med sine 
mangfoldige aktiviteter har 
NEF Gruppe Trondheim spilt en 
viktig rolle som inspirator og 
nettverksbygger.

Alle må bidra
I 2011 markerte Gruppe Trond-
heim blant annet sine første 100 
år med bokutgivelse. I forordet 
står blant annet å lese: «Foren-
ingsarbeid er å yte og gi av seg 
selv og sin tid. Dugnadsarbeid 
er ryggraden i enhver ikke-kom-
mersiell foreningsvirksomhet. 
Gjennom dugnadsarbeid op-
parbeides gjensidig tillit og sam-
hold. Dersom NEF Trondheim 
Gruppe også i fremtiden klarer 
å opprettholde filosofien om at 
«alle» må bidra, kan gruppen gå 
fremtiden lyst i møte».

Dette er en erklæring som 
ikke bare har bærekraft for 
Trondheim Gruppe, men for 
Norsk Elektroteknisk Forening 
på overordnet nivå.

Trondheim er ikke til å komme forbi når det 

gjelder høyere teknisk utdannelse her i landet.  

Dette gjelder også på det elektrofaglige om- 

rådet. Allerede i 1911 fant representanter for 

dette miljøet sammen i et interessefellesskap. 

Det begynte
i Trondheim

Ved NTNU i Trondheim er signalbygget på Gløshaugen 
et kjent og kjært landemerke for mange 

generasjoner med studenter.

Energi Norge jobber hver dag for at Norge skal ta  
en global lederposisjon som det første fornybare  
og fullelektriske samfunn i verden.

ENERGI NORGE GRATULERER 
NEF MED 100-ÅRSJUBILEET

FORNYBAR OG FULLELEKTRISK
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Tekst og foto: Tore Halvorsen

Tillitsvalgt i 55 år

Neste år har Hans H. Faanes 
vært medlem av NEF i 60 

år. I 55 av disse har han hatt 
tillitsverv i foreningen. 

Listen over verv 83-åringen 
har hatt, strekker seg fra med-
lem av valgkomiteen i NEF 
sentralt, revisor i Trondheim 
Gruppe og for fellesstyret, leder 
i Carl Schultz fond og NEF-presi-
dent (1973–75) til styremedlem 
og sekretær i Oslo Gruppe. 
Sistnevnte verv har han fortsatt. 
Som sin far er Faanes innehaver 
av foreningens hederstegn «Det 
lenke lyn».

Betydelige endringer
I dette tidsspennet har det fun-
net sted betydelige endringer i 
foreningens liv og virke, forteller 
den pensjonerte NTNU-profes-
soren. – Da jeg meldte meg inn 
etter endt studieavslutning i 
1959, satt rester av storhetstiden 
fra 1930-årene fortsatt igjen i 
veggene. For oss nyutdannede 
sivilingeniører fra de elektro- 
faglige områdene var det nær-
mest automatikk i å bli medlem.

Storhetstiden som Hans 
Faanes henviser til, var da leder-
skapet i landets energiselskaper 
og elektroindustri engasjerte 
seg aktivt i NEF. De var den indre 
kjerne som de nyutdannede 
samlet seg rundt, og NEF ble 
et sted for verdifull nettverks-
bygging. Foreningens stemme 
bar langt ut over dette faglige 
fellesskapet. Medlemmer opp-
nevnt av NEF spilte en aktiv rolle 

i mange faglige fora. Ettersom 
forholdene i samfunnet endret 
seg, ble dette gradvis borte.

Brytningstid
– Jeg kom til foreningen i en 
brytningstid, fortsetter Faanes. 
– Som faglig forum for utvikling 
av elektroteknisk kompetanse sto 
NEF støtt. Foreningens aktiviteter 
ga mye verdifullt faglig påfyll i en 
tid med rivende elektroteknisk 
utvikling. Men med fravær av 
bransjens lederskap i sentrale 
posisjoner hadde ikke NEF den 
samme gjennomslagskraften 
som i tidligere tider.

Personlig har jeg funnet meg 
godt til rette i NEF. Det har vært 
inspirerende å følge stadig nye 
kull av elektrofaglige sivilin-
geniører inn i det yrkesaktive 
livet. Mange av dem jeg har 
vært tett på i foreningsfellesska-
pet, har jeg fulgt til sentrale po-
sisjoner i ulike deler av landets 
mangfold av elektrotekniske 
virksomheter, forteller han.

Energi og Miljø
Hans H. Faanes er en markert 
person i det elektrofaglige 
miljøet. Under hans kateter 

har hundrevis av studenter opp 
gjennom årene kvalifisert seg 
som sivilingeniører.  I 1997 var 
han den drivende kraften bak 
omleggingen av elkraftstudiet 
ved NTNU til Energi og Miljø. 
Dette bidro til et betydelig løft i 
søkningen til studiet, ikke minst 
fra kvinner.

– Da jeg var president i NEF, 
talte medlemmer på landsba-
sis rundt 1300. I dag er dette 
redusert til i underkant av 
1000, medgir han med et snev 
av vemod i stemmen. – Det 
positive er at medlemsopp-
slutningen i Trondheim Gruppe 
gjennom en god del år har holdt 
seg på et relativt stabilt nivå. 
Årsaken til dette er åpenbar. 
Den er knyttet til sterke lokale 
faglige miljøer ved NTNU, SIN-
TEF Energi, leverandørbedrifter 
og et stort og ressurssterkt 
energiselskap.  

Har ikke mistet troen
Dette har vært, og er fortsatt, et 
solid ankerfeste for foreningens 
virksomhet, legger han til, men 
er mer usikker på livskraften 
til NEF på landsbasis. – Jeg 
registrerer at det er vanskelig 

å mobilisere oppslutning i flere 
av de øvrige gruppene. Dette 
mener jeg har en bred årsaks-
messig sammenheng. Når det 
kommer til faglig mangfold er 
det neppe noen som kan måle 
seg med Trondheim. Likevel tror 
jeg det kan være liv laga i flere 
av gruppene. Her vil jeg blant 
andre trekke frem Oslo, som er 
godt markert i det overordnede 
foreningsfellesskapet.

Mye står og faller med lokale 
drivkrefter og hvilke temaer 
som settes på dagsorden. 
Om de er interessante nok og 
treffer tidsmessig riktig, er det 
grunn til å være optimistisk. 
Det som trekker motsatt vei, 
er tilbudet av konkurrerende 
aktiviteter med et stadig mer 
omfattende omfang. For travle 
hverdagsmennesker, hvor begge 
voksenpersonene i familiefel-
lesskapet er i krevende arbeids-
situasjoner, er det nødvendig å 
prioritere. Med god treffsikker-
het på hva som fenger, ser jeg 
for meg fortsatt mange gode år 
for NEF, sier en engasjert Hans 
H. Faanes.

– NEF-medlemska-

pet har gitt meg 

mange gode og 

givende opplevel-

ser, både faglig og 

sosialt. For dette 

skylder jeg å gi noe 

tilbake, sier energi-

veteranen Hans. H. 

Faanes.

Med 60 års medlemskap,  
55 av dem som tillitsvalgt, er 

professor Hans Faanes for  
en veteran å regne i NEF.



10 NEF 100 ÅR – Bilag til Energiteknikk nr. 8 – desember 201810 NEF 100 ÅR – Bilag til Energiteknikk nr. 8 – desember 2018

100 år VI GRATULERER!

NEF jubilerer også i år – gratulerer!
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Overingeniør Astrid Ånestad 
i NVE, uteksaminert fra 

Energi og Miljø ved NTNU i 
2014, fant seg fort til rette i det 
faglige fellesskapet i NEF. I dag 
er hun kasserer i foreningen og 
oppfordrer andre med elektro-
faglig bakgrunn til å bli med.

Som ung og relativt nyut-
dannet sivilingeniør søker de 
faglige følehornene i mange 
retninger. I NEF har hun funnet 
et miljø som hun både trives 
i, kombinert med aktiviteter 
som bidrar til kompetanse-
utvikling. Møtefrekvensen i Oslo 
Gruppe varierer med den tid de 
tillitsvalgte har til rådighet, men 
utgjør i snitt en drøy håndfull 
arrangementer årlig.

Valg av tema betyr mye
– Oppslutningen varierer, det 
avhenger av hvor godt vi treffer 
temamessig, forteller Ånestad.

Inkludert de som alltid tro-
fast stiller opp, samler møtene 
mellom 20 og 50 interesserte, 
med et publikum som i stor grad 
er tilpasset temavalget. Over 

tid er det et relativt markant 
innslag av nye ansikter.

Går i dybden
– Det finnes et stort kompetanse- 
tilbud fra ulike aktører på 
energiområdet. Det kan ofte 
være overordnede temaer, 
mens NEF temamessig ofte går 
mer i dybden. Dette er åpenbart 
et konkurransefortrinn som 
har appell i de elektrotekniske 
fagmiljøene, fortsetter Astrid 
Ånestad, som selv arbeider med 
oppgaver knyttet til driften av 
kraftsystemet.

Som del av medlemskapet i 
NEF får alle gratis abonnement 
på fagbladet Energiteknikk. 
Det fremhever overingeniøren 
i NVE som vel verdt å ta med 
seg. Dette er en informasjons-
kanal som bringer mye nytt og 
relevant stoff om den tekniske 
utviklingen i energibransjen, 
samtidig som det fremstår som 
et overbyggende tiltak i NEF-
fellesskapet.

Et lærerikt miljø
En kollega motiverte Astrid Ånestad til å bli 

medlem i NEF. Derfra var veien kort til å la 

seg engasjere som tillitsvalgt i Oslo Gruppe.

Astrid Ånestad trives i NEF-miljøet og syns hun faglig sett får mye igjen, 
både som ordinær medlem og som kasserer i Oslo Gruppe. 

Tekst og foto: Tore Halvorsen
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Tekst: Tore Halvorsen
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Øyvind Refsnes er en 
nøktern optimist når det 

gjelder fremtiden til NEF. Han 
er mangeårig NEF-medlem, var 
president i perioden 1999–2003 
og har et langvarig og nært 
forhold til foreningen. Han kom 
med i en tid da det fortsatt 
hadde status å være del av 
dette faglige fellesskapet. I sin 
tid som president var det fort-
satt rester av fordums storhet å 

Den lokale NEF-foreningen 
har også god tilgang på 

foredragsholdere. Trondheim 
Gruppe er da også den største 
av de fem lokale foreningene, 
og den som har holdt mest fast 
på tradisjonene. Så ble da også 
foreningen etablert i 1911, 
året etter at Norges tekniske 
høgskole kom i gang, og sju år 
før NEF ble stiftet. 

Det begynte med faglige 
diskusjoner mellom festkledde 
menn rundt pent dekket bord, 
med sigarrøyken tungt hengen-
de over flasker og glass. Det 
sosiale hadde en sentral plass 
og møtene hadde påfølgende 

middag, den gangen som nå. 
Følgelig er festkomiteen en 

viktig del av foreningen. Her 
får medlemmene gjerne sitt 
første tillitsverv, før de even-
tuelt ender opp i gruppestyret. 

Lederen av Trondheim 
Gruppe, Ole Erik Holm, fortel-
ler at de har en ungdommelig 
festkomite, der studentene er 
godt representert. Noen av 
de gamle tradisjonene er blitt 
utfordret, blant annet sørger 
bordkort for at det er blitt en 
bedre miks av gamle og unge 
medlemmer under midda-
gene, der det serveres skrei 
på vinteren, ørret om våren, 

torsk om høsten og lutefisk til 
julemøtet. 

Det er også en tradisjon at 
det på ett av medlemsmøtene 
blir delt ut pris til årets beste 
masteroppgave på elkraft-
studiet ved NTNU og beste 
bachelor-oppgave ved HIST. 
Sist det skjedde, var et trettitall 
studenter møtt opp, og like 
mange medlemmer.  

– Vi har også to studenter 
med i gruppestyret, som for 

øvrig består av fem unge 
kvinner og tre menn. Det er vi 
stolte over, sier Holm.   

Hvert tredje år arrangerer 
lokalforeningen Teknisk Møte, 
som har gitt gode inntekter. 

Holm ble valgt til leder for 
ett år siden. – Det er ikke lett 
å få folk til å påta seg verv, og 
jeg følte ansvar for å bidra til 
å utvikle foreningen. Det er 
viktig å fokusere på det faglige 
ved å arrangere tidsaktuelle 
møter og ekskursjoner, i tillegg 
til det sosiale, sier Holm.

Holder på tradisjonene
For Trondheim Gruppe har den nære kon-

takten med NTNU/SINTEF stor betyd- 

ning. Den gir et godt grunnlag for å kunne 

rekruttere medlemmer, ikke minst blant de 

mange studentene. 

Tekst og foto: Stein Arne Bakken

– Fagfolk har lyst til å treffes for 
å bli kjent med hverandre, sier 
lederen for Trondheim Gruppe, Ole 
Erik Holm. Han jobber i Siemens i 
teknologihovedstaden.

Til fagmiljøenes beste
Dersom foreningen 

evner å vitalisere 

engasjement i de 

elektrotekniske fag- 

miljøene, vil mye være 

gjort. Spørsmålet er 

hvordan det er mulig 

å få til.

sole seg i glansen av, men samti-
dig mer krevende å mobilisere 
engasjement om foreningens 
aktiviteter.

En av de største utfordrin-
gene i min tid som president 
var å stable fagbladet Elektro på 
bena, forteller Refsnes. – Etter 
et par tett påfølgende konkurser 
så det mørkt ut. Med fagbladet 
på historisk gravplass ville fore-
ningen miste mye av bindemid-
delet i fellesskapet. Heldigvis 
gikk det ikke slik. Vi lykkes med 
å få på plass nye utgivere til det 
som i dag er fagbladet Energi-
teknikk, senere utvidet med 
nettavisen energiteknikk.net. 
Det synes å være liten tvil om 
at bladet og aktivitetene som 
senere er utviklet rundt papir-
utgaven, i en enda større grad 
enn tidligere er en bærebjelke i 
foreningens virksomhet.

Øyvind Refsnes er også kjent 

som leder på høyt nivå i ABB-
konsernet og administrerende 
direktør i tidligere Oslo Energi. 
Både som leder og i utøvelsen 
av sitt fag har han måttet for- 
holde seg til en rivende ut-
vikling. 

– Og mindre er det ikke blitt 
etter at jeg gikk av med pensjon, 
fortsetter den profilerte bransje- 
mannen, som blant annet har 
utdannelse som sivilingeniør 
elektro ved NTH (nå NTNU).  
– Generelt sett har ikke foren-
ingslivet klart å fornye seg i takt 
med dette. Opp gjennom de 
senere årene er det gjort mange 
hederlige forsøk på å blåse liv 
i NEF. Med få unntak har ikke 
dette vært spesielt vellykket. 
Likevel er min oppfordring: ikke 
gi opp! I disse omskiftelige tider 
kan det godt være at utviklingen 
snur til fordel for NEF og alt 
det verdifulle foreningen står 

for i landets elektrotekniske 
fagmiljøer.

Tidligere NEF-president Øyvind 
Refsnes er nøktern optimist med 
tanke på foreningens fremtid. 
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VI ER EKSPERTER PÅ DIGITALISERING 
AV INFRASTRUKTUR

Vi er rimelig godt fornøyd 
med det vi får til, forteller 

Ivar H. Døskeland, leder av Oslo 
Gruppe. 

– Noe av årsaken er at vi 
treffer godt med temaene som 
settes på dagsorden. Dette, 
kombinert med spissede faglige 
vinklinger, har åpenbart appell 
blant medlemmene. Vi ser at 
hvem som kommer på møtene, 
er avhengig av temaet, så vi 
forsøker å ha god bredde. Når 
ti prosent av medlemmene 
stiller, er det under de rådende 
omstendigheter en bærekraftig 
uttelling.

Må prioritere tiden
Når Døskeland henviser til de 
rådende omstendigheter, er det 
mange forhold som spiller inn. 
For travle mennesker i en hek-
tisk hverdag er det nødvendig 
å prioritere hva de bruker tid 
på. Aktivitetene i NEF represen-
terer et lavterskeltilbud med 
en blanding av faglig og sosialt 
tilsnitt. Begge deler er viktig for 
å mobilisere oppslutning.

Tid til å organisere aktivi-
teter er også en utfordring for 
de tillitsvalgte i Oslo Gruppe. De 
fleste av styremedlemmene er i 
karrieremessig utvikling og har 
begrenset med tid til engasje-
menter utenom jobben. Selv 

arbeider Ivar H. Døskeland med 
langsiktig utvikling av kraftsys-
temet i Statnett, kombinert med 
at han plusser på sin utdannelse 
som sivilingeniør fra NTNU med 
masteroppgave innen økonomi 
ved Universitetet i Oslo. 

Enklere lokalt
– Mens NEF sliter med å samle 
oppslutning på nasjonalt nivå, 
er lokal nærhet i robuste 
fagmiljøer mindre krevende 
å oppnå denne effekten i, 
fortsetter Døskeland. – I Oslo og 
områdene rundt fungerer den 
offentlige kommunikasjonen 
godt. Det lar seg raskt gjøre å 
komme til og fra de aktivitetene 
vi tilbyr. Det er åpenbart en 
fordel.

Det vi har fått for lite til av 
i NEF, er å engasjere på tvers i 
gruppene. Her mener jeg det 
finnes uforløste muligheter som 
kan bidra til et løft. Det mangler 
ikke på kreativ kraft i dette 
fellesskapet. Utfordringen er å 
omsette den i fornyet kraft for 
foreningen.

En bærebjelke
Ellers vil jeg spesielt fremheve 
fagbladet Energiteknikk, som 
er en bærebjelke i det over-
ordnede foreningsfellesskapet. 
Bladets redaksjonelle profil, 
med et innhold i stor grad 
konsentrert om varierte temaer 
knyttet til den elektrotekniske 
utviklingen, treffer godt i mål-
gruppen. At bladet nå kan lastes 
ned digitalt, har gitt ytterligere 
verdi for meg. Det gjør at jeg 
kan lese innholdet uavhengig av 
tid og sted, sier Døskeland.

Tekst og foto: Tore Halvorsen

Bredde i temavalg
Med nærmere 300 medlemmer og med godt fremmøte på faglige 

og sosiale aktiviteter står Oslo Gruppe støtt i det nasjonale NEF-

fellesskapet. Men det er mer å gå på.

– Vi treffer godt med temaene som 
settes på dagsorden, sier Ivar H. 
Døskeland, leder i Oslo Gruppe.
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Tekst og foto: Stein Arne Bakken

Reddet bladet

Bladet Energiteknikk har 
avgjørende betydning for 

NEF, sier Kjell Sand. – Da jeg 
tok over i 2003, var foreningens 
medlemsblad Elektro konkurs. 
Det var maktpåliggende å få 
sikret fortsatt utgivelse og legge 
grunnlaget for å bygge opp et 
godt elektroteknisk fagblad, sier 
Sand.

Høsten 2003 satte felles-
styret ned et utvalg med tid- 
ligere president Øyvind Refsnes 
og generalsekretær Per Lund-
Mathiesen til å jobbe med 
«bladsaken». De tok kontakt 
med Tore Halvorsen og Stein 
Arne Bakken. Etter flere møter 
ble det enighet om å etablere 
utgiverselskapet ElektroMedia 
AS i januar 2004. NEF gikk inn 
med 40 prosent av aksjene. 
Stein Arne Bakken, som ble 
bladets redaktør og selskapets 
daglige leder, hadde en like stor 
andel, mens Tore Halvorsen 
eide 20 prosent av aksjene.

– Refsnes og Lund-Mathiesen 

gjorde en meget god jobb i 
bladsaken. Refsnes ble også 
styreleder i ElektroMedia. 
Generalsekretæren var svært 
engasjert i «Det nye Elektro» 
i oppstarten, blant annet med 
ansvaret for annonser og 
abonnement. Lund-Mathiesen 
skal ha en stor del av æren for at 
vi fikk bladet på beina, sier Sand.

– Kapitalen i arbeid
– Vi var klar over at det ville 
koste å utvikle Elektro til å bli et 
godt og seriøst fagblad, og at ut-
giverselskapet måtte regne med 
underskudd de første årene, 
selv om det raskt viste seg at 
Elektro fikk et godt tak på an-
nonsemarkedet og økte antallet 
abonnenter. 

NEF hadde en god del penger, 
og jeg mente at det var bedre 
at denne kapitalen kom i arbeid 
til foreningens beste enn at 
pengene sto på bok. Det var 
fellesstyrets jobb å sikre fore-
ningens eksistens, og jeg er ikke 

i tvil om at vi tok en riktig – og 
strategisk viktig – avgjørelse, 
sier Sand.

  I tillegg til aksjekapitalen 
gikk NEF inn i ElektroMedia med 
lån på til sammen kr. 800.000 
de første driftsårene for å sikre 
likviditeten etter at det ble røde 
tall på bunnlinjen. Til tross for 
underskuddene hadde Elektro 
en betydelig fremgang, ikke 
minst redaksjonelt. Det førte til 
at ADD Media (nåværende Ask 
Media) kjøpte 51 prosent av ak-
sjene sommeren 2007, blant an-
net NEFs aksjepost. Kjøpet førte 
til at NEF også fikk tilbakebetalt 
hele sitt lån til selskapet.

Lang fartstid i NEF
Kjell Sand meldte seg inn i NEF 
i 1985 og har hatt en rekke 
tillitsverv foreningen, blant 
annet som leder for Trondheim 
Gruppe 1997–2003. Sand er 
sivilingeniør i elkraft fra NTNU i 
1976 og har PhD-grad i elkraft-
teknikk. De siste tre årene 

har han jobbet på Fakultet for 
informasjonsteknologi og elek-
troteknikk ved NTNU, der han 
nå er prodekan med ansvar for 
nyskaping og samarbeid med 
næringslivet. Fra 1978 til 2015 
var Sand forsker ved SINTEF 
Energi. Han har vært fagansvar-
lig i The Norwegian Smartgrid 
Centre siden 2011. 

– Sammenlignet med andre 
tekniske foreninger har NEF 
klart seg overraskende bra i 
disse hundre årene. Rekrutter-
ing av nye medlemmer har alltid 
vært på agendaen, og i så måte 
er Trondheim Gruppe heldig 
stilt ettersom det er så mange 
ingeniørstudenter i byen. Det 
lover godt at flere unge er blitt 
med i foreningen de senere 
årene, sier Sand.

Behov for møteplasser
Den tidligere presidenten me-
ner NEF kan leve i nye hundre 
år så lenge foreningen fyller en 
funksjon gjennom å arran-
gere møter og utflukter med 
interessant teknisk innhold. Folk 
med felles faglige interesser 
har behov for å kunne treffes, 
også sosialt. Det har en verdi. 
Men Sand peker på at slike 
møteplasser konkurrerer om 
tiden vår. Jobben krever mye 
av oss, og særlig for småbarns-
foreldre kan det være vanskelig 
å prioritere møter om kvelden. 
Dessuten er sosiale medier blitt 
en betydelig konkurrent om vår 
oppmerksomhet. 

– Jeg har sett det på meg 
selv. Noen ganger er man sliten, 
så har man meldt seg på et 
medlemsmøte i NEF en trist 
oktober-kveld. Skal man orke å 
gå? Men så har jeg mannet meg 
opp, og da blir jeg alltid glad 
til sinns når jeg går hjem om 
kvelden. Det blir som å overtale 
seg selv til å gå en tur i marka. 
Du sier ikke etterpå at det var 
en dum måte å bruke tiden på, 
sier Kjell Sand.

Skjebnen til daværende Elektro var den klart største saken i NEF 

da Kjell Sand var foreningens president fra 2003 til 2009. Betydelige 

midler ble overført fra NEF for å sikre driften av bladet.

– Det var en riktig beslutning av NEF 
å investere i utviklingen av Energiteknikk,  

sier Kjell Sand, som var foreningens  
president i perioden 2003–2009.



NEF 100 ÅR – Bilag til Energiteknikk nr. 8 – desember 2018 15

Tekst og foto: Stein Arne Bakken

Vi treffer Dagfinn Nilssen på 
Sola ved Stavanger. Han 

er en av veteranene i NEF og 
har vært medlem siden midten 
av 1970-tallet, da Stavanger 
Gruppe ble etablert av Thomas 
Lootz og Arne Jespersen jr. 

Nilssen har vært med styret i 
lokalforeningen i mange år, som 
leder i flere perioder, og siden 
begynnelsen på 2000-tallet har 
også sittet i Fellesstyret i NEF 
i en årrekke, i én periode som 
visepresident.

– Jeg har hatt stort faglig 
og personlig utbytte av å være 
med i NEF. Det er avgjørende 
at folk opplever at de har nytte 
av å være med i foreningen, at 
medlemskapet gir dem noe til-

bake, først og fremst faglig, men 
også sosialt, sier Nilssen. 

Han trekker frem nettverks-
bygging som et viktig aspekt ved 
medlemskapet. – På medlems-
møtene treffer du andre fagfolk 
og kan knytte kontakter som vil 
være til nytte i jobben.

   Nilssen legger til at det 
har stor betydning at medlem-
skapet omfatter fagbladet 
Energiteknikk. – Dersom bladet 
skulle falle vekk, er mye av 
grunnlaget for medlemskap 
borte, sier han.

– Det var lettere å drive 
foreningen før. Nå er det 
nye tider, mange opplever 
tidsklemma med knallharde 
krav i jobben, som gjør at de 

må prioritere annerledes, ikke 
minst av hensyn til familien. 
Da blir det enda viktigere å 
finne faglige tema for møtene 
som folk synes er interessante 
og aktuelle, og som vekker 
nysgjerrighet.

Nilssen peker på at Roga-
land Gruppe har hatt store 
fordeler av å kunne støtte seg 
til energikonsernet Lyse, både 
som grunnlag for rekruttering 
av medlemmer og for å kunne 
hente gode foredragsholdere.  
Men også offshoreindustrien 
har gitt mange medlemmer. 
Foreningen fikk merke krisen 
etter fallet i oljeprisene for 
noen år siden, det ble færre 
medlemmer.

Bygger nettverk
– Endringer skjer mye raskere i dag enn før. NEF må følge med i tiden, og 

være villig til å ta grep for å fremstå attraktiv, slik at foreningen får nye 

medlemmer, ikke minst blant de unge.

Dagfinn Nilssen har hatt flere 
sentrale verv i NEF ved siden av 
sine jobber i Stavanger, hvor han 
blant annet har vært produktsjef 
og salgssjef i Siemens og avdelings-
sjefsjef for Otra Norge.

www.el-tjeneste.no

Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane
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– En unik metode  
for rengjøring av  

spenningssatte anlegg

HotBlast AS
Storgata 43, 2335 Stange

Tlf:  62 58 50 00
www.hotblast.noFerskvann  |  Foto: Jens Haugen

Besøk oss på  våre stands under metodedagene i Drammen!

Effektskap

Signalskap

www.el-tjeneste.no

REN

Hver eneste arbeidsdag frem til 2016 blir en 
mastestasjon i Eidsiva bygget om for å møte 
de nye forskriftskravene. 
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Det er vi...
Otera Infra bygger, drifter og vedlikeholder mer enn 20 000 kilometer 
kraftlinjer i Norge. Hver dag er vi ute for å sikre at alt fungerer. 
Uansett vær. Uansett hvor.

Finn ut mer på otera.no 

Er du opptatt av at
linjetraseene på Rakkenes 
er godt nok kvistet?

Otera Infra AS 
gratulerer NEF 

med 100 års
jubileum!


