
VELG FORNYBART
VIL DU JOBBE MED 
FREMTIDENS 
LØSNINGER?



HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE
NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no
E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no
TLF: 23 32 74 00 / 23 08 89 11
FORSIDEFOTO: Kristine Nyborg
TRYKK: HA grafisk
OPPLAG: 5000

FOTO: Corbis/NTB scanpix 



Klimaendringene krever at vi erstatter 
fossil energi med fornybar. Men en klima- 
vennlig fremtid kommer ikke av seg 
selv – den må skapes. 
Derfor trenger fornybarnæringen flere 
unge, engasjerte ingeniører.

Vil du være en av dem?

NÅTIDENS 
UTFORDRINGER 
- FREMTIDENS
MULIGHETER!



FORNYBARNÆRINGEN 
TRENGER DEG
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KLIMAENDRINGENE ER vår tids 
største utfordring. Heldigvis er løsningene 
mange. Bensinbiler kan erstattes med 
elbiler, flyreiser kan erstattes med høy- 
hastighetstog og oljefyring kan erstattes 
med varmepumper. Skal vi få på plass 
disse løsningene er vi avhengige av nok 
fornybar energi.

MANGE NYE ARBEIDSPLASSER vil 
bli skapt innen norsk fornybarnæring i årene 
som kommer. Behovet for ingeniører er 
enormt, og jobbene finnes over hele landet. 
Som nyutdannet ingeniør innenfor fornybar 
energi er mulighetene mange.

SMARTE HODER ER en begrenset 
ressurs. Skal vi utvikle mer effektive 
turbiner, bemanne smarte strømsystemer og 
bygge mer vindkraft, trengs disse hodene i 
fornybarnæringen. 

Du kan være med å bygge 
fremtidens Norge.
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KLIMALØSEREN

Hvorfor valgte du å jobbe med 
fornybar energi?

– Jeg ønsket å gjøre en forskjell og å bidra til å 
skape en klimavennlig fremtid. Samtidig liker 
jeg å bygge ting – det å se faktiske resultater 
av jobben jeg gjør, er skikkelig gøy.

Med en utdannelse som byggingeniør 
har jeg dessuten mye å velge mellom hvis 
jeg en gang skulle ha lyst til å  gjøre noe  
annet. De jeg studerte sammen med, jobber 

i dag med alt fra energieffektive hus til lure  
transportløsninger.

Hvordan er en vanlig dag på jobben?

– Jeg jobber med sikkerhet og å ta vare 
på naturen rundt vannkraftverk. Arbeidet 
består i alt fra å dra ut på tur og se hvordan 
ting kan bygges, til å være med å skape noe 
på tegnebrettet, og å faktisk jobbe med at 
prosjektet blir gjennomført.

Store byggverk og stor valgfrihet er det beste med å være byggingeniør, 
mener Ingvill Storøy.



Ingvill Storøy
Prosjektleder i BKK.

Utdannet byggingeniør ved 
Høgskolen i Bergen.

Flere studier innen bygg finnes blant 
annet ved Høgskolen i Gjøvik, Oslo 
og Akershus, Sør-Trøndelag,
Stavanger og NTNU i Trondheim.
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GAMBLEREN

 Hva er jobben din?

– Jobben min er å sikre at prosjekter innen 
fornybar energi blir mest mulig lønnsomme 
og miljøvennlige, slik at de kan bygges ut. 
Jeg har i det siste jobbet mye i England 
med planleggingen av verdens største vind- 
park – Doggerbank. Et utrolig spennende 
prosjekt, hvor flere tusen vindturbiner skal 
plasseres langt ut i havgapet, midt mellom 
England og Norge.

Da valget sto mellom flere studieretninger, kastet Leon terning og gamblet på at 
Energi og miljø ved NTNU var riktig studievalg. Når han nå jobber med å utvikle 
verdens største vindpark, overlates lite til tilfeldighetene.

Hva er det beste med jobben?

– Det beste med jobben er at jeg får jobbe 
med så mye forskjellig i løpet av arbeids-
dagen. I tillegg får jeg reise mye og treffe 
mange interessante mennesker.
Flere fornybarselskaper har prosjekter over 
hele verden, så med utdannelse innenfor 
fornybar energi er det mange spennende 
jobbmuligheter.



Leon Eliassen 
Notkevich
Jobber i Statkraft Wind Power. 

Utdannet elektroingeniør på Energi 
og miljø ved NTNU i Trondheim. 

Flere studier innen fornybar energi 
og elkraft finnes ved Høgskolen i 
Narvik, Bergen, Sør-Trøndelag, 
Gjøvik, Telemark, og ved 
Universitetet i Agder og Universitetet 
for miljø og biovitenskap.
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Kjell Anders Tutvedt
Jobber i Hafslund som drifts-
analytiker.

Utdannet innen elkraft på Energi og 
miljø  ved NTNU i Trondheim.

Flere studier innen fornybar energi 
og elkraft finnes ved Høgskolen i 
Narvik, Bergen, Sør-Trøndelag, 
Gjøvik, Telemark, og ved Universitetet 
i Agder.



TEKNOLOGIORAKELET
Fantasien setter grensene når Hafslund utvikler fremtidens kraftsystem. Kjell Anders Tutvedt 
lot interessen for utvikling av ny teknologi styre valg av utdanning. Han jobber med å finne 
ut hvordan vi kan bruke datasystemer for å styre strøm på en smart og miljøvennlig måte.

Hva liker du best med jobben din?

– I et moderne fornybarsamfunn trenger vi 
nye måter å frakte og styre strøm på. Jeg 
liker veldig godt å jobbe med utvikling av ny 
teknologi fordi vi ikke kan finne alle svarene 
i læreboka. Vi må også bruke fantasien og 
se for oss hvilke problemer strømkundene 
vil møte i fremtiden – og deretter finne de 
riktige løsningene.

Hvordan er en spenningsfylt arbeids-
dag?

– Det kan være dramatisk når strømmen 
går, men det er også veldig spennende. Min 
jobb er å sikre at vi alle har strøm til enhver 
tid. Hvis det oppstår feil på strømnettet, må 
vi ta tak i problemet og redusere sjansen for 
at det skjer igjen.



Energi Norge er en interesseorganisasjon 
for norsk fornybarnæring. Vi jobber for bedre 
klima, sikker forsyning og grønn vekst, 
og representerer om lag 280 bedrifter som 
produserer, frakter og selger fornybar energi. 
Les mer om oss på www.energinorge.no.

Natur og Ungdom er Norges største miljøvern-
organisasjon for ungdom. Vi har over 7000 
medlemmer og jobber for at fornybar energi 
skal være en del av løsningen på klima– 
problemet. Vil du bli med i Natur og Ungdom, 
se www.nu.no eller send «nu medlem» til 2377.


