
Journalist med blikk for 
fornybar energi

ElektroMedia AS, som utgir fagbladet Energiteknikk 
og nettavisen energiteknikk.net, vil knytte til seg en  
frilanser. Vi legger opp til å kunne bli din hovedoppdragsgiver.

Vi ønsker at du primært skal jobbe med nyhetsaker til nettavisen,  
men også levere reportasjer til bladet. 

Energiteknikk er fagblad og nyhetsportal for den solide energibransjen, 
med teknisk ansatte og ledere som sentrale målgrupper.  

ElektroMedia har solid fremgang, med sterk økning i digitale  
abonnementer, spesielt gjennom bedriftsavtaler med mange 
energiselskaper.    

Du må ha interesse og engasjement for det spennende som skjer 
på energiområdet, og kunne gyve løs på utfordringene det er 
å sette deg inn mer tekniske problemstillinger, knyttet til produksjon og 
distribusjon av kraft. Fremtiden er elektrisk!

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Stein Arne Bakken, tlf. 922 56 358 
eller Øyvind Zambrano Lie, tlf. 980 47 286.  

Søknad med referanser sendes til stein@energiteknikk.net innen 10. desember.

Ønsker du å utvikle deg til å bli 
energijournalist og være tett på 
det grønne skiftet i årene 
fremover?
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Velger nye masteløsninger

Statnett og Statkraft uenige om flimmerside 10

Statnett bytter ut betong med stål til fundamentering
i Nord-Norge. Tensio og Nordlandsnett velger 

kompositt når de erstatter gamle linjer. Temasider nett  26-45

Nr. 7 – desember 2020 – 133. årg.

Hyppige stopp skader tunnelene
side 6

Bruktmarked for nettutstyr
side  31
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Lønnsomt  med 

pumpekraft

Ulikt syn på O/U  

Ifølge NVE kan 6-8 TWh hentes ut ved oppgradering og utvidelser 

av kraftverk. Altfor lavt tall, mener vannkraftforskere.

side 5

Et FoU-prosjekt ved NTNU konkluderer 

med at kraftverk kan oppgraderes

til lønnsom pumpedrift. Det er utviklet 

tekniske løsninger, basert på forsøk i 

Vassdragslaboratoriet i en fysisk modell av 

vannveiene i Roskrepp kraftverk (bildet).

Temasider kraftverk  30-46

Nr. 6 – oktober /november 2020 – 133. årg.

Uenige om 

spolejording

side 6
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Nr. 1 – februar 2021 – 134. årg.

 DSBs tidsbruk hemmer Statnett
side 5Nett-anbudene strømmer på

side  6

Vindkraftregulator
«lurer» vernene Temasider nett 26-37

Bør sjekke gamle damlukerside 18

Daglig leder Per Lindberg i Sunlit Sea tester 

et sammenbrettbart solkraftverk ved Sætre 

på Hurumlandet. Målet er å erobre verdensmarkedet.

side  9

Solkraft på Oslofjorden


