Jacobsen elektro - 125 års jubileum i 2016
N Jacobsens Elektriske Verksted (NJEV) ble startet av Johannes Nicolai
Jacobsen den 21. april 1891. Man utviklet tidlig branntelegrafer og brannalarmer. Elektrisitetsmålere, romtermostater, krystallapparater og vern for store
kraftanlegg ble solide produkter, og det ble også laget medisinsk utstyr.
1970-årene var spesielt vanskelige for NJEV, og i 1972 flyttet man fra
Gøteborggata i Oslo til Hokksund. I 1974 ble NJEV overtatt av Norwesco, og i 1977 ble NJEV overtatt av Aktuell AS,
som opprettet Jacobsen Elektro AS (JEL) og overtok alle aktiviteter fra NJEV.
I årene etter 1992 forsvant det norske markedet i flere år på grunn av omorganisering og salg av norske elverk. Derfor
fikk også JEL problemer. Johan Svendsen ble kortvarig innleid for å hjelpe PEC i Tønsberg med å få orden i sakene
for JEL. Det var vanskelig å omorganisere bedriften og produksjonen. Nye mulige investorer var mere interessert i
elektronikk enn i høyspentanlegg. Derfor valgte Johan Svendsen i 1993 å ta over som eier og leder av bedriften, noe
han fortsatt er i dag.
I de siste 40 årene har det blitt utviklet avanserte rele-vern og kontrollsystemer, el-målere, termostater og 11kV til
420kV brytere. For å få nye oppgaver for JEL, ble det i 1993 besluttet å bygge transformator- og kraftstasjoner over
hele verden. På den første salgstur til utlandet i 1994 ble Botswana, Zimbabwe, Mocambique og Sør-Afrika besøkt og
ikke lenge etter fikk man store oppdrag i Afrika. Siden da har JEL levert høyspentanlegg og kraftverk til 25 land i
Afrika, Fjern-Østen og Europa. Kjernen i selskapet er erfarne ingeniører med kunnskap i design av avanserte
løsninger til den riktige prisen, og gode finansielle løsninger har vært en viktig faktor ved arbeid i utviklingsland.
I Norge har Jacobsen Elektro AS 125 års erfaring innen energibransjen. En konsulentavdeling ble opprettet i 1985 for
å håndtere vern av alle typer kraftanlegg og store industrier. Elkrafttekniske tjenester, vern- og kontrollanlegg og
komplette transformatorstasjoner er kjerneområder i dag. Det er også levert omfattende arbeid til kraftprodusenter og
elverk på alle spenningsnivåer, i tillegg til alle ledende bedrifter innen prosess- og kraftkrevende industri.
I dag er Jacobsen Elektro AS del av Jacobsen Elektro gruppen:
 Jacobsen Elektro Holding AS
Moderselskap
 Jacobsen Elektro AS
Bygger store anlegg og er avansert konsulent på vern
 Jelco AS
Eier og driftsansvar for utenlandske kraftstasjoner
 Jarlsø AS
Leverandør av telekom master og infrastruktur
 Jelcem AS
Leverandør av ferdigbetong til anlegg i Afrika
 JEL Oil & Gas AS
Under planlegging
Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/N._Jacobsens_Elektriske_Verksted_as
Jacobsen elektro: Hjemmeside: http://www.jel.no/

Johan Svendsen
Johan Svendsen ble født den 20. februar 1951 og har siden 1993 vært eier av
Jacobsen elektro. Han oppdaget raskt at årsaken til Jacobsen elektro’s problemer var at
den norske elforsyning i de årene holdt på med vanskelig omorganisering. Han besluttet
derfor at Jacobsen elektro i stedet skulle selge og levere store overførings- og
kraftanlegg i Afrika og Asia. Prosjektavdelingen som leverer store høyspent-anlegg er i
dag den største del av Jacobsen elektro. Konsulentavdelingen har blitt en av de største
grupper i Europa med eksperter på vern av kraftanlegg.
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Johannes Nicolai Jacobsen
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Oslo Bymuseum - Fortelling fra Byminner Nr. 2 - 1955

3

Arbeidere ved århundreskiftet
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1921-1972

Fabrikk i Gøteborggata 38, Oslo
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1972-2005

Elektroveien, Hokksund
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2005 Flyttet til Lier

Ansatte i bedriften 2016 - 125 års jubileum
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Historie - første 50 år

Industrimuseum - NJEV historie: http://industrimuseum.no/bedrifter/n_jacobsenselektriskeverksteda_s
Nasjonalbiblioteket - NJEV produkt-katalog utgitt i 1901 med 263 sider:
http://www.nb.no/nbsok/nb/fefce8536a01fa40b636f71d9aefa181.nbdigital?lang=no#0
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Birkelands kanon
I 1901 produserte NJEV to prototyper til Kristian Birkelands
elektromagnetiske kanon. Hensikten var å sikre seg beskyttelse ved den
mulige krig for frigjøring fra Sverige. Kanonen kunne skyte prosjektil på
opptil ti kilo, og den ene kanon finnes fortsett i dag på Teknisk museum i
Oslo.
Birkeland håpet å kunne tjene penger på dette, og statsminister Gunnar
Knudsen var blant dem som tegnet aksjer i «Interesseselskapet Birkeland
skytevåpen».
I universitetets festsal 6. mars 1903 demonstrerte Birkeland kanonen for
internasjonal våpenindustri. Kanonen kortsluttet, og en svært spesiell form
for lysbue kom til syne. Feilen var mye mere interessant enn selve
kanonen, og dette ble starten på Birkeland-Eydes metode for fremstilling
av nitrogendioksid, og den første starten på Norsk Hydro.

Norsk teknisk museum: elektromagnetisk kanon
http://www.tekniskmuseum.no/forskning-og-eksperiment/kristian-birkeland/den-elektromagnetiske-kanonen
Norsk Hydro: 1903: Eksplosive vinterdager:
http://www.hydro.com/no/Hydro-i-Norge/Om-Hydro/Var-historie/1900---1917/1903-Eksplosive-vinterdager/
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Medisinsk utstyr - Professor Schiøtz - Tonometer - 1905
Hjalmar August Schiøtz (1850 – 1927) var vår første professor i oftalmologi. Han var en helt spesiell teknisk
begavelse med stor innsikt i høyere matematikk og fysiologisk optikk. Han oppfant en rekke oftalmologiske
instrumenter hvorav de to mest kjente er oftalmometeret som han konstruerte i samarbeid med professor Javal i Paris
i 1881 og tonometeret som kom i 1905. Tonometeret holdt stillingen i vel 50 år fremover som det uten sammenlikning
mest benyttede instrument til å måle øyets trykk.

Tidsskrift fra den norske legeforening: Hjalmar Schiøtz og hans tonometer: http://tidsskriftet.no/article/263673/

10

Strømbegrensere og el-målere
Strømbegrenseren «Vippa» ble utviklet og produsert av NJEV fra 1913. Hensikten var å begrense strømforbruket i hvert
hus til noen få lamper. Hvis man overbelastet måleren, så blinket alle lampene.
Prinsippet var så imponerende at man også fikk henvendelser fra utlandet. Og selv i Japan ønsket man å lære hvordan
vippa var konstruert.

I Norge ble 1.2 millioner av disse målerne levert til hele landet, og produksjonen av mange generasjoner av elektrisitetsmålere fortsatte i over 70 år.

Digitalt museum - Vippa: http://digitaltmuseum.no/011025092185?query=vippa&pos=17
Digitalt museum - Vippa: http://digitaltmuseum.no/011025092178?query=vippa&pos=18
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Telefoner

Morsemad - Telegraf: http://www.morsemad.com/norske.htm
Antikkmannen - gammel NJEV telefon: http://www.antikkmannen.net/78746748?i=80256863
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Radiomottakere
1923-1931 utviklet og leverte NJEV en stor mengde «Småen» krystallapparater med hodetelefoner.
Fra 1931 til 1936 ble også «folkemottakeren» med rør og batterier utviklet.

Nord Norsk Radiomuseum: http://www.nnrm.net/Teknisk%20info/NRK%20Folkemottaker.htm
Digitalt museum: http://digitaltmuseum.no/011024249550
Norsk Radiohistorisk Forening: http://www.nrhf.no/Skjemabank/anradioprod.php?prod=13
Norsk teknisk museum, Digitalt museum - Jel radiomottakere: http://digitaltmuseum.no/011024249550
Europeana collections: http://www.europeana.eu/portal/record/2022608/MKG_GAM_000254.html
NRK.no radioapparater: http://www.nrk.no/informasjon/nrks_historie/det_hvite_hus/236246.html
Radiomuseum, Jel radioer: http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=5416
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Lysreguleringer og fartsmålere
I 1947 leverte NJEV den første lysregulering til Trafalgar Square i London. Det ble også satt opp lysreguleringer i de
fleste større byer i Norge. I midten av 1950 tallet konstruerte NJEV også fartsmålere for kontroll av biler på veien.

Trafalgar Square, London. Tidlig lysregulering i London.
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Høyspentbrytere 11-420kV
I 1981 overtok JEL utvikling og produksjon av høyspent-brytere for 11kV til 420kV fra Elmek (National Elektro).
Bryterne var svært solide, og hadde en normal driftstid på over 40 år. Etter service på fabrikken kunne levetiden uten
videre bli forlenget med 40 år til. Moderne utstyr har sjelden en levetid på over 30 år, så bryterne fra JEL var svært
avanserte. I 2001 ble produksjon av bryterne overført til EB elektro.

Sammenbygging av høyspent skillebrytere produsert ved JEL og innkjøpte effektbrytere i Hokksund

EB elektro produkter - http://www.eb-elektro.no/no/segmenter/distribusjonsnett/skillebrytere
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Relevern for beskyttelse av kraftanlegg
Siden 1934 utviklet og produserte NJEV (senere JEL) vern for beskyttelse av elektriske kraftanlegg. Rolf Widerøe
deltok tidlig med utvikling av impedans-vern basert på helt nye prinsipper. Frem til 1985 var vernet fra JEL så
avansert at det var standard som beskyttelse på nesten alle kraft-linjer i Norge fra 132kV til 420kV. Og teknologien
var lenge en av de beste tekniske løsninger i verden.
I 1998 ble generasjon nummer 7 av rele-vern tatt i bruk. Denne gang var det en moderne digital løsning. Det største
solide linjevern veide i sin tid 200 kg, og det ses på bildet herunder fra relelaboratoriet. I dag veier refleX rele-vernet
under 4 kg, og utfører de samme funksjoner med større sikkerhet og pålitelighet.

Relelaboratorium i 1953 med avanserte impedansvern type RZɸ3x4 for de største høyspenningslinjer
J S Sørensen, R S Torkildsen, L B Kolrud, Bjarne Nilsen, Frk. Henriksen

Første generasjon av impedansvern - 1934

Generasjon 7 av relevern - 1998

Store norske leksikon - Rolf Widerøe utvikling av avansert relevern: https://snl.no/Rolf_Wider%C3%B8e
Jacobsen elektro: Reflex relevern: http://www.jel.no/wp-content/uploads/2_Produktark-RefleX-2.pdf
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Service og Tjenester - Releservice og bygging av stasjoner
I 1935 ble det startet en gruppe av eksperter på vedlikehold og
praktisk bruk av relevern. Service-ingeniørene arbeidet på absolutt
alle norske elverk og industrianlegg. Gruppen består fortsatt i dag av
aktive servicefolk, som installerer og vedlikeholder både vern og
kontroll-systemer.
I de seneste årene har serviceingeniørene også deltatt i komplett
bygging og testing av høyspentanlegg opp til 420kV både i Norge og i
utlandet.

2016 - Kvandal transformatorstasjon
Jacobsen Elektro: Vern og kontrollanlegg: http://www.jel.no/losninger/kraftnett/vern-og-kontrollanlegg/
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Service og Tjenester - Konsulenter i vern og kontroll
I 1985 opprettet JEL en avdeling Service & Tjenester med
konsulenter på planlegging og vedlikehold av vern i store
elektriske anlegg. Avdelingen fikk kompetanse på bruk av
alle vern fra alle leverandører.
JEL er i dag en av de største ekspertgrupper i Europa på
relevern med bred kompetanse på beskyttelse av elektriske
anlegg.

Jacobsen elektro: Relevern og nettanalyse: http://www.jel.no/losninger/elkrafttekniske-tjenester/
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Tidlig bruk av datautstyr og programvare utvikling
I 1987 ga bruken av mobile datamaskiner, regneark og andre programmer nye muligheter. For å ha mulighet til å
jobbe ute på elverkenes kontorer med datamaskinene ble det anskaffet mobile PC-er på en tid da de fleste brukere
var koplet til store faste anlegg.
Programvaren ProDoc ble samtidig utviklet av JEL til et avansert verktøy for dokumentasjon av vern for elektriske
anlegg. Etter over 30 års bruk er ProDocX den tredje generasjon og fortsatt i bruk basert på samme prinsipper.
Systemet er åpent og inneholder omfattende dokumentasjon for relevern fra alle leverandører.
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Bygging av transformatorstasjoner og kraftlinjer
I 1992 ble det besluttet at man skulle bygge transformator- og kraftstasjoner over hele verden. JEL har levert
høyspent-anlegg og kraftverk til 25 land i Afrika, Fjern-Østen og Europa. De fleste av prosjektene ble utført av
prosjektavdelingen. I Asia og Afrika har JEL arbeidet svært aktivt for godt samarbeid med de lokale montører i form
av teknisk opplæring og forståelse av de store kulturelle forskjeller.

161kV transformator stasjon, Bawku, Ghana - ferdig 2016

Jacobsen elektro: Transformatorstasjoner: http://www.jel.no/losninger/kraftnett/transformatorstasjoner/
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Bygging av kraftstasjoner
150MW kraftstasjonen Kinyerezi 1 er ett av de anlegg som ble levert av JEL i 2015. Kinyerezi 2 er en utvidelse på
samme størrelse som bygges av JEL i 2016/2017.

Presidentens innvielse av anlegget i Tanzania

Jacobsen elektro: Bygging av kraftverk: http://www.jel.no/losninger/kraftgenerering/kraftverk/
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Jubileer for NJEV og JEL
1891-1941 50 års jubileum - NJEV
 Årsomsetning 1 ½ mill kroner i 1941
 125 ansatte
 Branntelegraf med brannsignaler
 Vippemålere
 KWh målere med overforbruk er et nytt produkt
 I 1934 startet man å utvikle vern for elektriske kraftanlegg.
 Elektromedisinsk utstyr
 Eneselger av elektriske lamper fra A/S Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk
 Småen og Folkemottakeren krystall. Radioapparater fra1924 til 1938
1941-1966 75 års jubileum - NJEV
 177 ansatte
 KWh målere
 Vern for elektriske kraftanlegg
 Installasjon, vedlikehold og service over hele Norge på vernene
 Trafikksignaler til de store norske byer
 I 1947 leverte NJEV lysregulering til Trafalgar Square i London
 Parkeringsautomater og radar fartsutstyr
 Brannsignaler for både hus og hele byer
 Romtermostater
 Alarm, automatikk og fjernstyring
 Telefon og telegrafutstyr
1966-1991 100 års jubileum - JEL
 Årsomsetning 45 mill kroner i 1991
 56 ansatte
 KWh målere
 Systemer for innsamling av KWh fra brukere
 Stasjon og fjernkontroll systemer
 Høyspente brytere fra 11kV opp til 420kV
 Vern for elektriske kraftanlegg
 Vedlikehold og service over hele Norge på alle typer og fabrikat av relevern
 Installasjon, vedlikehold og service over hele Norge på vernene
 Norges største samlede konsulentmiljø for relevern startet i 1984

1991-2016 125 års jubileum - JEL
 Årsomsetning 514 mill kroner i 2015
 65 norske ansatte og 11 faste ansatte utenfor Norge
 Bygging av store elektriske anlegg.
 Arbeide mest i Afrika, Fjern-Østen og Norge
o Kraftstasjoner
o Transformator stasjoner fra 11kV til 420kV
o Spesifiserer og bygger avanserte kontrollanlegg
 Vern ekspert avdeling med over 30 års erfaring
o Avansert konsulentvirksomhet på alle typer og fabrikat av relevern. En av de største grupper
med vern eksperter i Europa
o Omfattende vedlikehold av alle typer og fabrikat av relevern i Norge og i utlandet
o Utviklet ekspert programvare for vern dokumentasjon i over 30 år.
 Spesifikasjon og levering av kontrollanlegg og kontrollsystemer i Norge og i utlandet
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Land i de siste 25 årene
I de siste 25 årene har JEL levert anlegg til mere enn 25 land. Tidligere var markedet hovedsakelig i Norge. På grunn
av salg og omorganisering av de norske elverk ble alle oppgaver i Norge borte i flere år. Løsningen å reise til mange
land i Afrika for å finne nye oppgaver ble besluttet av den nye eier av JEL, Johan Svendsen. Resultatet har vært at JEL
nå selger store produksjons- eller transmisjonsanlegg hovedsakelig i Afrika og Asia:
Albania
Angola
Armenia
Bangladesh
Costa Rica
East-Timor
England
Equatorial Guinea
Finland
Ghana
Kosovo
Laos
Liberia
Litauen
Mozambique
Nicaragua
Norge
Romania
Sierra Leone
Sverige
Tanzania
Uganda, Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Jacobsen elektro AS
Hjemmeside:
Mail:
Telefon:
Adresse:

http://www.jel.no/
mail@jel.no
+47 3222 9300
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
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