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FORORD
NTVA feiret sitt 60-års jubileum i 2015. En glimrende anledning til å synliggjøre
akademiet, til å demonstrere i praksis at NTVA er opptatt av forskning,
teknologiutvikling og teknologipolitikk, og som inngang til alt dette:
rekruttering til realfag og teknologisk orienterte fag. Styret besluttet derfor i
2014 at jubileet skulle markeres med utgivelse av en faktabasert diskusjonsbok
rundt temaet energi, og dessuten med større arrangement i Oslo, Stavanger og
Bergen, i tillegg til det årlige Teknologiforum i Trondheim.
Vi er svært fornøyd med resultatet. Det
hele startet i Stavanger 4. mars med
konferansen «The robustness of the oil
industry». Temaet ble valgt før det
dramatiske fallet i oljeprisene og
konferansen ble omfattet med betydelig
interesse. Det fortsatte i Bergen 18. mai,
der «Kunnskapsnasjonen Norge» sto på
tapetet. Med kunnskap skal landet bygges!
Næringsminister Monica Mæland åpnet
konferansen. Så var det Teknologiforum i
Trondheims tur: «Teknologisprang i
havrommet». Spennende utviklingsmuligheter for kystnasjonen Norge. Til slutt Oslo
21. oktober, i samarbeid med matnatfakultetet ved UiO: «Din fremtid i realfag
NTVAs president
presidentprofessor
professorEivind
Eivind og teknologi». 200 elever fra videregående
Hiis Hauge
Foto: Hein Johnson
skoler i Oslo og Akershus dannet den
lydhøre og aktive forsamlingen i et
inspirerende, seks timer langt rekrutteringsstunt. Mer utfyllende rapporter fra
disse evenementene finnes lenger ut i årboka.
Som ytterligere markering av 60-års jubileet, ble boka «Energi, teknologi og
klima – utfordringer og handlingsrom», beregnet på den opplyste allmenhet,
ferdigstilt høsten 2015. 14 fagfolk stilte opp uten honorar, og har forfattet 11
kapitler som fokuserer på forskjellige sider av energiproblematikken. Fra egne
ståsted gir de tydelige råd til politikere og andre beslutningstakere.
Samarbeidet med Museumsforlaget var svært konstruktivt, og også visuelt er
boka blitt meget vellykket.
Det er en glede å ønske en rekke nye medlemmer av NTVA velkommen. De er
presentert på de følgende sider. Styret har i 2015 arbeidet videre med å
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rekruttere et bredt spektrum av faglig sterke og strategisk plasserte nye
medlemmer, som kan bidra til NTVAs videre utvikling.
Møteseriene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo danner ryggraden i NTVAs
hverdagsvirke. Mange spennende tema er blitt belyst i løpet av året, og vi har
med hell prøvd ut andre møteformer for å trekke til oss nye grupper til møtene.
Med entusiastisk drahjelp fra lokale krefter har akademiet holdt godt besøkte
møter i Tromsø. Vi regner med at også i Tromsø vil en fast møteserie bli etablert.
NTVA har også holdt flere møter i Kristiansand i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Agder og Tekna i Agder. NTVAs virksomhet er, i langt høyere grad
enn noen andre norske akademier, landsdekkende. Vår ambisjon er å utvide
virksomheten ytterligere.
Vi er takknemlige for at driftsbidraget fra Nærings- og fiskeridepartementet nå
er hevet fra en million kroner per år til 1,2 millioner. Vi takker videre
Kunnskapsdepartementet for hundre tusen kroner. Men vi er også helt
avhengige av bidrag, gjennom medlemskap i NTVAs industrielle råd, fra
næringslivet og fra institusjoner for øvrig. Inntektene fra NTVAs industrielle
råd utgjør mer enn halvparten av akademiets inntekter. Vi takker hjertelig for
støtten! Arbeidet for å konsolidere NTVAs meget stramme økonomi fortsetter.
Siden dette er mitt siste år som president i NTVA, er det naturlig for meg å takke
for godt og givende samarbeid. I første rekke gjelder det Hein Johnson som i
2014 takket av etter 17 års imponerende innsats som NTVAs generalsekretær,
og etterfølgeren Lars Thomas Dyrhaug som har fulgt opp på forbilledlig vis.
Dessuten vil jeg takke programkomiteene landet rundt for iherdig innsats, og
styret som har vært en uvurderlig støtte i arbeidet. Det er med glede jeg
overlater presidentvervet til Torbjørn Digernes. Han overtar en velfungerende,
samfunnsengasjert organisasjon med ambisjoner om videre utvikling.
Eivind Hiis Hauge
President
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PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER I 2015
Børge Arntsen
Børge Arntsen er professor ved Institutt for
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk,
NTNU. Han ble uteksaminert som Cand. Real
i fysikk ved Universitetet I Trondheim (nå
NTNU) i 1982 og som Cand. Scient i 1991.
Han ble ansatt som forsker ved SINTEF i
1983. I 1991 ble han ansatt ved Statoils
forskningssenter på Rotvoll hvor han
arbeidet som seniorforsker, prosjektleder og
rådgiver frem til han ble tilsatt som
professor i geofysikk ved NTNU i 2008. Han
var også gjesteforsker ved OGS i Trieste,
Italia fra 1997 til 1998.
Børge Arntsen har publisert i overkant av
100 artikler i internasjonale tidsskrifter og
konferanser. Hans faglige interesser er innenfor seismisk bølgeforplantning,
seismisk modellering, seismisk inversjon og seismologisk tungregning. Han har
arbeidet med utvikling av teknologi for havbunsseismikk og bruk av
skjærbølger for avbildning av reservoarer. Utvikling og anvendelse av
numeriske modeller for elastisk bølgeforplantning har han vært særlig opptatt
av. Han har også studert seismiske inversproblemer hvor hovedfokuset har
vært bruk av bølgeligninger for å estimere seismiske bølgehastigheter og
elastiske parametere i sedimentære bergarter.
Børge Arntsen har vært aktiv som deltager og bidragsyter på internasjonale
konferanser, fagfellevurdering for flere tidsskrifter og i komitearbeid.

Johan Petter Barlindhaug
Johan Petter Barlindhaug er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1963. Etter å ha
vært ansatt hos Andreas Thyholt i Trondheim og Dr. techn Olav Olsen i Oslo,
etablerte han eget rådgivende ingeniørfirma i Tromsø i 1969. Dette er etter
hvert ble utviklet til et landsdekkende utbyggings- og entreprenørfirma.
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Barlindhaug har i tillegg til ulike næringsinteresser vært engasjert i et bredt spekter av
samfunns- og forskningsoppgaver. Han satt i
styret for LOS-komiteen og Norges Byggforskning frem til han gikk inn i interimsstyret i Norges Forskningsråd og deretter i
det første hovedstyret. Han ledet utvalget
som i 1986 trakk opp hovedlinjene for omstillingen av Longyearbyen og Store Norske
Spitsbergen Kulkompani fra «Company
Town» til dagens situasjon. Barlindhaug ledet
regjeringens distriktskommisjon (2003-06)
som kom med forslag til ny distrikts- og
regionalpolitikk.
Faglig har Barlindhaug spilt en ledende rolle
gjennom 70-80 årene i utviklingen av norsk
havnepolitikk med økt vekt på havnenes rolle i en helhetlig nærings- og
transportsammenheng. Dette har også vært bakgrunnen for Barlindhaugs rolle
i Russland i forbindelse med evaluering og utvikling av den maritime
infrastruktur i Barentshavet og i Beringhavet.
I den senere tid har de teknologiske, logistikkmessige og politiske utfordringer
i nord som følge av økt økonomisk og industriell aktivitet i de arktiske områder,
vært det mest profilerte fagfeltet for Barlindhaug – nasjonalt og internasjonalt.
Dette både som rådgiver for regionale og nasjonale myndigheter i nordområdespørsmål og i arbeidet med å utvikle nye forskrifter og regler for helårige
operasjoner i arktiske farvann. De logistikkmessige utfordringer som spesielt
oljevirksomheten på norsk og russisk side står overfor, representerer ikke bare
teknologiske og operative utfordringer, men får også økende geopolitisk
betydning. Sammenhengen mellom den teknologiske utvikling og de
geopolitiske utfordringer blir derfor stadig viktigere. Barlindhaug har i den
forbindelse gjort seg til talsmann for at skal Norge kunne ivareta sine nasjonale
interesser i nord, må de strategiske kriterier få større oppmerksomhet i
prioriteringen av teknologisk FOU.
Barlindhaug er Kommandør av St. Olavs orden, har Sølvmedalje fra Russian
Academy of Science samt Cavaliere Ufficiale (Ridder av 1. klasse) 1995 (Den
Italienske Republikks Fortjenesteorden)

Casper Boks
Casper Boks has a Master degree in Applied Econometrics from Erasmus
University Rotterdam, and a PhD degree in Industrial Design Engineering from
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TUDelft in the Netherlands. After 7 years as assistant professor in the Design
for Sustainability Program at the Faculty of Industrial Design Engineering,
TUDelft, he moved to Norway NTNU and took a position as Professor of
Sustainable Design at the Department of Product design. He already
experienced the Nordic working environment when he was visiting professor
at the International Institute of Industrial Environmental Economics at Lund
University in Sweden, in the autumn 2004 semester.
He belonged to the first wave of
ecodesign researchers in the mid-1990s,
who focused mostly on end-of-life issues
for electronics. Nowadays, his research
interests include sustainable product
innovation research and education,
stretching from design for sustainable
behaviour to the organisational and
managerial aspects of successful
implementation of sustainable product
innovation in industry.
In recent years, the research in his group
has mainly focused on Design for
Sustainable Behaviour; understanding how designers and firms can be
facilitated in exploiting opportunities, both environmental and commercial,
that may exist in designing products and contexts that make users use products
in a sustainable way (or avoid that they use them in an unsustainable way).
Three PhD students supervised by Casper wrote their dissertations on this
topic: Ida Nilstad Pettersen, Johannes Zachrisson Daae and Kirsi Laitala.
Currently, two of Casper’s PhD students focus on behavioural and contextual
aspects related to food waste: Marie Hebrok (at SIFO) and Sofie Østergaard
(industrial PhD at Norgesmøllene).
Another research interest is related to human factors, such as resistance,
empowerment facilitate and information handling, and how they facilitate or
complicate sustainable design implementation process in industry. Casper’s
former PhD students Elli Verhulst and Silje Aschehoug have addressed these
and other issues in their dissertations. As of 2016, Casper is also supervising
Raphaëlle Stewart and Faheem Ali, who investigate similar issues in the context
of their research (in a joint double-degree project with DTU in Denmark).
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Dominique Durand
Dominique Durand er født i Paris, Frankrike i
1965 og utdannet M.Sc. innen tre fagfelt:
fysisk oseanografi, marin biologi og innen
fjernmåling & databehandling. Han har en
Ph.D. i oseanografi og informasjonsteknologi
ved Nansensenteret i Bergen og Universitetet
i Nice-Sofia Antipolis, Frankrike (2000).
Durand er i dag gründer av COVARTEC, et
selskap som bistår med rådgivning ved EU
forskningsarena og med havovervåkingsteknologi og bioteknologi. Siden 2016 er han
også
forskningskoordinator
ved
Uni
Research AS i Bergen.
I 1996 flyttet han til Norge og arbeidet som
forsker på Nansensenteret, der han utviklet
det nasjonale fjernmålings-baserte overvåkingssystem for skadelige alger. Før
dette arbeidet han ved det franske romsenteret – CNES – med internasjonale
opplæring av fjernmåling og bildebehandling. I 2003 begynte han på Norsk
Institutt for Vannforskning – NIVA – og styrte forskningsgruppen innen
oseanografi, fjernmåling og modellering. I perioden 2003-2011 var han
utviklingen av Ferrybox-teknologi for kontinuerlige overvåkning av havet; og
posisjonerte NIVA som ledende forskningsinstitutt på dette fagfeltet i Europa.
Han ledet også satsingen innen utviklingen av CO2-lagring ved NIVA. Hans siste
stilling ved NIVA var forskningsdirektør.
Fra 2012–2015 ledet han IRIS-Environment, en avdeling med ca. 50 ansatte og
IRIS marin forskningsstasjon i Stavanger. I denne perioden ble det videreutviklet to satsingsområdet i avdelingen: bioproduksjon basert på gass
fermentering og biologi-basert havovervåkingsteknologi. IRIS er i dag nasjonal
ledende på disse to områder. Durand siste stilling i IRIS var knyttet til utvikling
av nye satsingsområder innen forskning.
Durand er innvalgt som ekspert i flere internasjonale rådgivende komiteer som
arbeider med havovervåkingsteknologi og i flere scientific advisory board til EU
prosjekter.
Han ledet den europeiske forskningsforeningen for CO2-lagring – CO2 GeoNet
fra 2009 til 2015. Han har/hadde også styreverv i flere innovasjonsselskap
innen forskning: Akvamiljø AS (styreleder), BioSentrum AS, BioPartner AS,
Prekubator TTO, Stavanger Helseforskning AS.
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Åshild Fredriksen
Åshild Fredriksen er født på Senja i 1955. Hun
avla i 1991 sin Dr. Scient.-grad i kosmisk
geofysikk ved Universitetet i Tromsø (UiT),
med plasmalinjemålinger med EISCAT som
tema for avhandlingen. Hun arbeidet deretter
i tre år som NFR-postdoc på gruppen for
plasmafysikk ved Institutt for fysikk og
teknologi UiT. I 1995 ble hun ansatt som
førsteamanuensis samme sted og fikk
deretter opprykk til professor i 2003.
Hun har vært og er medlem av flere
programkomiteer for internasjonale konferanser, har organisert konferanser i Tromsø
og på Svalbard og var co-chair for Nordic
Physics Days i Trondheim 2015. Hun har
omfattende erfaring fra undervisning,
komitéarbeid og styreverv ved UiT, har vært medlem av områdestyret i Norges
Forskningsråd og i Tromsø Kommunestyre og hun har fra 2014 vært president
i Norsk Fysisk Selskap.
Fredriksen har gjennomført flere forskningsterminer ved Princeton Plasma
Physics Laboratory, USA, og hun har hatt lengre forskningsopphold ved
universiteter og forskningsinstitutt i Australia, Italia, Østerrike og Tyskland.
Hun har publisert et 40-talls artikler med peer-review, samt en rekke bidrag på
internasjonale konferanser. Hennes forskningsfelt er eksperimentell plasmafysikk, og hun driver i dag landets eneste universitetsbaserte plasmalaboratorium. Hennes hovedinteresser har vært turbulens i magnetiserte
plasma, som er av grunnleggende betydning for å forstå magnetisk innesperring, som igjen er en forutsetning for å produsere energi i fusjonsreaktorer.
Seinere har interessen dreid mot akselerasjon av ioner og danning
ionestrømmer og sjokkfronter i plasma, bl.a. finansiert fra Frie prosjekter i NFR.
Dette feltet har betydning bl.a. for utvikling av framdrifts-systemer for
småsatellitter og romsonder, men også for mer fundamental forståelse av
akselerasjon og oppvarming av f.eks. sol-koronaen.

Inge R Gran
Inge R. Gran er født i 1967. Han er utdannet sivilingeniør i maskin fra NTH
(1990) og dr.ing. samme sted (1994). Etter doktorgraden var han postdoktor
ved Sandia National Labs i Livermore, California.
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Han er administrerende direktør ved SINTEF
Energi AS siden 2011. SINTEF Energi samarbeider nært med energibransjen og er en
del av SINTEF konsernet. Instituttet har 245
ansatte, med omsetning på cirka 400
millioner (2015). Forskningsaktiviteten skjer
i prosjekter hvor vi jobber sammen med oppdragsgiver for å skape innovative og verdiøkende løsninger og tjenester. Tyngdepunktet for aktiviteten er knyttet til fremtidens energiløsninger. SINTEF Energis
strategiske fokus er på energieffektivisering,
CO2-håndtering, vannkraft, havvind, bioenergi, systemintegrasjon av fornybar energi,
smartgrid, transmisjon og kobling av norsk
kraft til Europa, gassteknologi, LNG og
hydrogen, samt undervanns kraftforsyning og prosessering.
Gran var forsker ved SINTEF Energi fra 1996 til 1999. Etter det var han
forskningssjef frem til 2010. I denne perioden deltok han i utviklingen av FoU
aktiviteter innen bioenergi, CO2-håndtering, gassteknologi og energieffektivisering. Han har vært forfatter og medforfatter i 56 internasjonale
publikasjoner og 26 tekniske rapporter. Han var professor og professor II ved
NTNU fra 1999 til 2012, og var hovedveileder for 10 PhD-studenter.

Alfred Hanssen
Alfred Hanssen er utdannet fysiker, med en
doktorgrad i plasmafysikk fra UiT i 1992.
Arbeidet med doktorgraden ble utført ved
Max-Planck-Institut für Aeronomie, i
Katlenburg-Lindau, Tyskland (1988-1989),
ved Los Alamos National Laboratory, Los
Alamos, New Mexico, USA (1991) og ved UiT
(1990 og 1992). Doktorarbeidet dreide seg
om sterk turbulens, kavitering og solitonkollaps i plasma drevet av intense elektromagnetiske bølger, og veileder for prosjektet
var Prof. Einar Mjølhus fra Institutt for
matematikk og statistikk ved UiT. Etter endt
doktorgrad arbeidet Alfred som postdoktor
ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO.
Her arbeidet han med å studere ikkelineære
14
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bølge-bølgevekselvirkninger og anomal energitransport i det interplanetare
rom. I løpet av postdoktorperioden fattet Alfred interesse for statistisk
dataanalyse, signalbehandling og mønstergjenkjenning. Han dreide da
forskningen i denne retningen, og han ble i 1994 ansatt som førsteamanuensis
i signalbehandling i gruppen for anvendt fysikk ved UiT. Alfred bygde opp en
forskningsaktivitet i statistisk signalbehandling med et spesielt fokus på
optimal spektralestimering, metoder for analyse av ikkestasjonære,
ikkelineære og ikke-gaussiske prosesser, samt generaliseringer til dispersive
stokastiske fenomener. Alfred ble oppnevnt til professor i signalbehandling i
1999.
I 2005 ble Alfred Hanssen tildelt finansiering gjennom Norges forskningsråd
sitt Yngre fremragende forsker (YFF) talentprogram, og i 2007 mottok han
Formidlingsprisen ved UiT – Norges arktiske universitet.
Alfred har tilbrakt forskningsterminer ved EC Joint Research Centre, Ispra,
Italia og ved Colorado State University, Ft. Collins, Colorado, USA. Han har hatt
langvarige redaktørverv for mange fagtidsskrifter i signalbehandling og
engineering: IEEE Transactions on Signal Processing; IEEE Signal Processing
Letters; Signal Processing (Elsevier); Journal of Electrical and Computer
Engineering; Research Letters in Signal Processing; og EURASIP Int. Journal on
Wireless Communication and Networking.
Alfred har hatt bi-stillinger i industri (Elliptic Labs, Fugro Seismic Imaging) og
ved forskningsinstitutter (FFI), og han har hatt to lengre opphold i industrien i
løpet av karrieren (Discover Petroleum og Aker Solutions). Alfred har vært
instituttleder ved Inst. for fysikk og teknologi, UiT, og for tiden er han leder for
det landsomspennende forskningsprosjektet ARCEx (Research Centre for
Arctic Petroleum Exploration) samtidig som han bekler et professorat i
geofysikk ved UiT – Norges arktiske universitet.
Alfreds faglige interessert favner meget vidt, fra ikkelineære dynamiske
systemer, via statistisk dataanalyse og parameterestimering i mange dimensjoner, til energiomforming i sine mange former. Samspillet mellom akademisk
forskning og industrielle anvendelser er spesielt viktig for Alfred, og han liker
seg best når han kan anvende dype matematiske resultater til gode ikketrivielle
praktiske anvendelser. I tillegg til å være leder på heltid, så har Alfred for tiden
en spesiell interesse for tektonikk og isdynamikk – og sammenhengen mellom
disse øyensynlig forskjellige fenomener.
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Anders Haugland
Anders Haugland er født i Trondheim 1971 og
utdannet sivilingeniør innen Kuldeteknikk ved
NTH i 1995. I 2002 disputerte han til
doktorgraden innen termodynamikk, nærmere bestemt temaet Industriell tining av fisk.
Haugland der i dag Administrerende direktør i
Bergen teknologioverføring AS – BTO. BTO er
et såkalt regionalt TTO for forskningsinstitusjonene i regionen/Bergen. Det startet
som et fellesinitiativ mellom UiB, Helse Bergen
og Havforskningsinstituttet i 2004, og i 2015
kom HiB og SIVA inn på eiersiden. Utover dette
så jobber BTO også for CMR, Uni Research,
Nifes, Nofima Bergen, Kunnskapsparken i Sogn
og Fjordane, samt Haraldsplass Diakonale
Sykehus. Haugland har ledet BTO fra
september 2006 til i dag, og selskapet har i perioden blitt betydelig større og
dekker i dag ett bredt spekter med oppgaver innenfor innovasjon og nyskaping
i regionen generelt og ut fra institusjonene spesielt.
Fra 2002-2006 arbeidet Haugland SINTEF Energy, først som forsker og
etterhvert som leder for Næringsmiddelgruppen og etter hvert en periode på
noen måneder for avdelingen Energiprosesser – før han tok jobben i BTO.
Gjennom arbeidet i BTO har Haugland hatt en rekke ulike verv i oppstartsbedrifter. Videre er han i dag styreleder i Foreningen for Innovasjonsselskaper
i Norge (FIN), og var tidligere president i den europeiske organisasjonen ASTP
(Nå ASTP-Proton) 2011-2013
Resultat fra Haugland sin doktorgrad er i dag under kommersialisering blant
annet i Kina, og sammen med de mer politiske rollene i FIN og ASTP gir dette
gode referansepunkt for hans arbeid i BTO.

Sverre Haver
Jeg er født i Ogna kommune (nå Hå) i 1951 og er utdannet som siv. ing. ved
Skipstekniskavdeling ved NTH i 1974 med hovedoppgaven i grenselandet
mellom marine konstruksjoner og marin hydrodynamikk. Doktorgradsstudiet
ble gjennomført ved Institutt for marine konstruksjoner og dr.ing.
avhandlingen ble forsvart i 1980. I tiårene etterpå har jeg stort sett arbeidet
med fagområder i nær tiknytning til det jeg jobbet med i dr. grads avhandlingen.
Var ansatt som forsker ved Norges Hydrodynamiske Laboratorier (nå
16
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Marintek) fra 1980 – 1983. Da begynte jeg i Statoil, Stavanger. Først ti år i
forskningsavdelingen og fra 1993 hadde jeg forskjellige fagstillinger innen
enheten utbygging og drift. I 989 mens jeg var ansatt i forskningsavdelingen var
jeg 6 måneder som gjesteforsker ved Stanford University. Tok tidligpensjon fra
Statoil i 2014 og har siden arbeidet 60% som førsteamanuensis ved Universitet
i Stavanger, samt fortsatt som PII (20 %) ved NTNU, avdeling for marin
teknologi, en stilling jeg ble utnevnt til i 2004.
Arbeidsoppgavene har i alle år i hovedsak
vært innen temaene; stokastisk modellering
av værforhold og de belastningene de
resulterer i på skip og plattformer, sikkerhet
av marine konstruksjoner og oppfølging av
forskningsprosjekter innen disse områdene.
Primærinteressen har i alle år vært å
benytte statistiske metoder for å forbedre
beskrivelsen værholdene til havs og for å
beregne bedre estimater for de dimensjonerende lasteffektene i marine konstruksjoner. Gjennom arbeidet i Statoil fikk jeg
også påvirke hvordan vi benytter
modellforsøk for å bestemme belastninger.
Fra slutten av 70-årene har jeg med ujevne
intervall forelest kurser ved NTNU (tidligere
NTH) og UIS (tidligere Høgskolen i Stavanger). Har videre forelest på en del
NIF/TEKNA kurs. Har deltatt i forskjellige komiteer: Environmental Conditions,
Ship and Offshore Structures Congress, ISO Metocean Committee og
revisjonskomiteen for Norsok, N-003. Innen mine interesseområder har jeg
som forfatter eller medforfatter utarbeidet ca 80 artikler til tidsskrifter og
konferanser, samt en rekke artikler og foredrag uten forutgående «review».

Edgar Günther Hertwich
Edgar Hertwich (f. 1969) vokste opp i Braunau, Østerrike, hvor hans far, en
oppfinner, ledet en ingeniørbedrift som leverte utstyr til aluminiumsindustrien
verden over. Hertwich ble utdannet elektroingeniør i Braunau (1988), fulgt av
bachelorgrad i fysikk ved Princeton-universitetet i USA (1993), master og
dr.grad i energi og ressurser ved universitetet i California, Berkeley (1999).
Hertwich tok en PostDoc ved NTNUs Program for industriell økologi og institutt
for produktdesign i 1999–2001, og jobbet deretter som forsker ved
International Institute for Applied Systems Analysis og professor II ved NTNU
Institutt for energi- og prosessteknikk i 2001–2003. Høsten 2003 ble han
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utnevnt som professor ved NTNU og tok samtidig over ledelsen for Program for
industriell økologi etter professor Helge Brattebø. Denne faggruppen ble
vurdert som en av Norges tre mest fremragende faggrupper innen teknologi av
Forskningsrådet i 2014. Sammen med tidligere
NTNU-studenter og med basis i sin forskning
etablerte Hertwich rådgiverbedriften MiSA AS;
nå del av AsplanViak. I studieåret 2008/09 var
han på forskningsopphold ved ETH Zurich. I
2015 aksepterte Hertwich stillingen som
professor og leder av senter for industriell
økologi ved Yale universitetet, USA. Som
medlem i FNs ressurspanel siden 2007 har
Hertwich hatt ansvaret for publikasjoner om
miljøkonsekvensene
av
produkter
og
materialer (2009) og miljøfordelene ved
klimavennlig kraftproduksjon (2015/16). Han
var en av hovedforfatterne bak energikapitlet i
den femte hovedrapporten til FNs Klimapanel
(2014). Siden 2015 er han president-elect av International Society for
Industrial Ecology.
Hertwich jobber med å vurdere miljøkonsekvensene av teknologivalg, tiltak og
levesett. Han er en pioner i utvikling av flerregionale globale kryssløpsmodeller
og for disses anvendelse i miljøsystemanalyse. Han produserte den første
sammenlignbare vurderingen av nasjoners’ klimafotavtrykk i 2009; et arbeid
som ble gitt en utmerkelse av American Chemical Society.

Kjell Arild Høgda
Kjell Arild Høgda er født i Tromsø i 1962. Han har en cand. scient. grad i fysikk
(fjernmåling) fra Universitet i Tromsø i 1988 og en dr. scient. grad i fysikk
(radaravbilding av havbølger) fra samme sted i 1995. Tittelen på avhandlingen
var: “SAR Imaging of Ocean Waves: An Investigation of the Azimuth Smearing
and RAR Modulation Transfer Function”.

18

NTVA Årbok 2015

Høgda jobbet som forsker ved Norut fra 1988 til
2003. Fra 2003 har han vært forskningssjef ved
jordobservasjonsavdelinga på Norut. Han har
jobbet med og har en rekke publikasjoner innen
et bredt spekter av satellittfjernmålingsanvendelser, inkludert måling av havfarge, snø og
isbreovervåking,
vegetasjonsklassifisering,
studier av effekter av forurensning på vegetasjon,
SAR (Syntetisk Aperture Radar) interferometri,
SAR havbølge avbildning, vindfelt estimering
med SAR og satellittdataanalyse for pollen og
fenologi studier. Høgda har også gjennomført
forskning innen industrielle anvendelser av
bildebehandling og bioinformatikk og har vært
med på å starte opp aktiviteten med ubemannede fly på Norut. Han har deltatt
i og ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Som en del
av dette arbeidet har han gjennomført flere feltkampanjer på Svalbard. Han er
nå prosjektleder for et Norsk Romsenter finansiert prosjekt som utvikler bruk
av SAR interferometri for overvåking av rasfare og setninger i bakken.
Høgda har forelest på UiT og vært gjesteforeleser på UNIS i flere periode. Han
har hatt en rekke sensor oppdrag på UNIS, NTNU, UiT og HiN og har vært
medveileder for flere master og dr. grad studenter innen fjernmåling.
Høgda har hatt en rekke styre og tillitsverv, her kan nevnes styremedlem i
NOBIM (Norsk Forening for Bildebehandling og Mønstergjenkjenning) (19911993), styreleder i NOBIM (1993-1996), fagforeningsleder ved Norut IT AS
(1994-2003), styremedlem i Norut Gruppen AS (1997-2002), styremedlem i
Breivoll Inspection Technologies AS (2006-2014) og styremedlem i Senter for
fjernmåling fra 2008.
Høgda har vært sentral i oppstarten av spinn-off selskapene Globesar AS og
Aranica AS som jobber med hhv. satellittfjernmåling og bruk av ubemannede
fly. Han sitter i dag i styrene til begge selskapene. Han har siden 2008 også vært
norsk representant i den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs DOSTAG
komite.

Knut Vilhelm Høyland
Knut Vilhelm Høyland er født i Oslo i 1967 og gikk sivilingeniør studium ved
NTH linje for Marin Teknikk fra 1988 til 1993. Deretter var Høyland vitenskapelig assistent og tok Dr. Ing innen Arktisk Teknologi 2000. Han var ansatt
ved UNIS i årene 2001 til 2006 og underviste og forsket videre innen sjøis og
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sjøisegenskaper. Han har vært ansatt ved
NTNU siden 2006, som Post-Doc fram til
2009 og deretter som Professor. Hovedinteressen har vært hvordan egenskaper til
sjøis og i særdeleshet skruis påvirker konstruksjoner, skip og havner i Arktisk farvann.
Høyland har deltatt i flere mange internasjonale prosjekter og har vært Norges
medlem i IAHR sin internasjonale komité for
is. Han er også medlem av den internasjonale
komiteen for Port and Ocean Engineering
under Arctic Conditions (POAC). Han var aktiv
i den første utgaven av den internasjonale
standarden for Arktisk marine konstruksjoner (ISO 19906 Arctic Offshore Structures
(2010)) og er nå aktiv i den første
revisjonsrunden.
Høyland er aktiv i SFI SAMCoT (Sustainable Arctic Marine, Coastal and Offshore
Technology) og veileder mange master- og phd-kandidater inne området.

Ståle Emil Johansen
Ståle Emil Johansen er professor i anvendt
geofysikk ved Institutt for Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU.
Hovedinteressene innenfor forskning er
ressursanalyse og bassenganalyse med fokus
på arktiske sedimentære bassenger.
Før Johansen kom til NTNU var han forsker
og forskningsleder i Statoil. Hovedforskningsfeltet her var tolkning av geofysiske
data. I denne tiden var han også knyttet til
IPT-NTNU som professor 2.
Johansen har også engasjert seg sterkt i
forskningsbasert innovasjon, og mot slutten
av 1990-tallet utviklet Johansen og Statoilkollegene Ellingsrud og Eidesmo ny elektromagnetisk metodikk for direkte
påvisning av olje og gass i reservoarene. Sammen med NGI og gründerne startet
Statoil i 2002 selskapet EMGS som videreutviklet og kommersialiserte
metoden.
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Johansen har PhD fra UIO og mastergrad fra UIB.
Han startet sin karriere i Esso Norge for han kom til Statoil, Emgs og senere
NTNU.

Auke Lont
Auke Lont er født 3. oktober 1958 i
Nederland. Lont har en bachelorgrad i
matematikk (1978) og en mastergrad i
økonometri (1982) fra Vrije Universitetet i
Amsterdam. Lont fikk i 1981 et stipend fra det
norske utenriksdepartementet og flyttet til
Bergen. Fra 1982 til 1984 var han ansatt som
forskningsassistent ved Norges Handelshøyskole.
Lont har gjennom en innholdsrik karriere
opparbeidet seg mer enn 30 års erfaring fra
norsk og internasjonal energibransje. I 1984
begynte han i Statoil, hvor han gikk gradene
innenfor selskapets naturgassvirksomhet. I
1994 gikk han inn som administrerende
direktør i det nyoppstartede Naturkraft AS.
Her utviklet han sammen med to kollegaer en metode for å øke
utvinningsgraden fra oljefelter gjennom injeksjon av en type gassblanding.
Oppfinnelsen er patentert.
Siden gikk Lont til konsulentbransjen, og var direktør for Econ Analyse i Cape
Town, Sør-Afrika i perioden 1999-2000. I 2001 gikk han tilbake til Statoil,
denne gang som direktør for Nordisk energi. I 2005 ble han administrerende
direktør for Econ.
I 2009 tok han over som konsernsjef i Statnett SF. Under Lonts ledelse har
Statnett satt i gang et historisk investeringsløft i det norske sentralnettet.
Lont har hatt en rekke styreverv de siste 25 årene for blant andre Statoil i Norge
og Sverige, samt Gasunie i Nederland. Han har vært styreformann for Institutt
for Energiteknikk siden 2012.

Merete Vadla Madland
Merete Vadla Madland er født i Stavanger i 1966, og er professor i reservoarteknikk ved Universitetet i Stavanger.
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Hun jobber nå som direktør for Det
Nasjonale IOR-senteret – et nasjonalt forskningssenter for økt oljeutvinning. Senteret
ble tildelt UiS, IRIS og Ife i 2013 av OED, etter
en åpen utlysning fra NFR. Per dags dato er
det nærmere 150 personer som jobber med
forskning inn mot senteret, og mer enn 40
pågående prosjekter.
Madland har vært ansatt ved Institutt for
Petroleumsteknologi,
Universitetet
i
Stavanger siden 2003, først som universitetslektor, senere som førsteamanuensis
og nå som professor. Høsten 2013 påtok hun
seg rollen som direktør for Det Nasjonale
IOR-senteret.
Madland har en doktorgrad innen geomekanikk fra Universitetet i Stavanger.
De siste 17 årene har hun jobbet med hvordan man mest mulig effektivt kan
utvinne olje fra reservoarbergarter.
Hun har ledet flere store prosjekter, både med støtte fra industri og fra Norges
forskningsråd. Gjennom sin forskning har hun hatt i fokus å forstå de fysiske og
kjemiske interaksjoner mellom ulike bergarter og væsker på pore- (micro-) og
kjerne skala, og hvordan disse kan overføres til felt- (makro-)skala.
Madland har vært keynote speaker på flere konferanser og vært invitert
foredragsholder ved flere anledninger. Hun har publisert over 100 journal- og
konferanseartikler og har vunnet flere priser, deriblant Sparebank 1 SR-Banks
innovasjonspris i 2011, Oljedirektoratets IOR-pris, som del av CORECforskningsgruppe, i 2011 og Lyses forskningspris i 2013.

Suzanne A McEnroe
Suzanne McEnroe has Masters and PhD degrees (1993) from the University of
Massachusetts-Amherst. After moving to the Geological Survey of Norway as a
researcher in 1996, she has had extensive research leaves at Bavarian Research
Institute of Experimental Geochemistry & Geophysics in Germany, CSIRO,
Australia, and USA. She joined NTNU in 2012 and presently has a group of 8 (2
PD, 3 PhD and 3 MS students) working on magnetic properties and interactions
from the nanoscale to the planetary scale. Her research is focused on
understanding the fundamental magnetic properties of rocks and minerals, and how
the atomic-scale properties affect magnetic anomalies on local, regional and
planetary scales. Research in this area lead to breakthroughs in understanding
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magnetic behavior of minerals, especially the
atomic properties of interfaces in oxides,
especially the discovery of a new type of
magnetism, ‘lamellae magnetism’, with
exceptional magnetic properties, including
extreme exchange bias.
Projects have been funded by NFR and EU
programs in fundamental mineral sciences,
exploration, nanotechnology, and space
research and are highly interdisciplinary. Coauthors are in the fields of physics, chemistry,
nanomaterials, crystallography, geophysics
and space science with publications in:
Geophysical journals, Nature, Physical
Reviews
B,
Nature
Nanotechnology,
American Mineralogist. Courses taught focus on exploration for natural
resources, crustal magnetism and advanced mineral magnetic properties.

Ragnvald H Matiesen
Ragnvald Mathiesen er født i 1965 i Meløy,
Nordland. Han er professor ved institutt for
fysikk, NTNU. Mathiesen er utdannet
sivilingeniør og doktoringeniør ved institutt
for fysikk, NTH/NTNU. Etter å ha avlagt
dr.ing. i 1997 var han postdoktor ved
institutt for fysikk NTNU i perioden 19972001, hvorav et år ble tilbragt som
gjesteforsker ved European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF), i Grenoble,
Frankrike. I perioden 2001–2007 var
Mathiesen ansatt i SINTEF Materialteknologi,
avdeling for anvendt fysikk, hvor han
arbeidet som forsker (2001–03), seniorforsker (2003–07) og forskningsleder
(2004–07). Siden 2007 har Mathiesen vært
ansatt ved institutt for fysikk NTNU, først som forsker (2007–09),
førsteamanuensis (2010–12) og professor siden 2012.
Mathiesen har arbeidet med utvikling og bruk av avanserte røntgenspredningsog avbildingsmetoder for å studere ulike problemstillinger innen material- og
faststoff fysikk, deriblant mikrostrukturdannelse under størkning av metaller
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og legeringer, fasetransformasjoner, ferroelektriske og ferroelastiske
materialer, termomekanisk prossesering av metaller, korrosjon, m.m. I 2005
mottok han SINTEFs pris for fremragende forskning for sitt arbeid med studier
av størkningsmikrostrukturdannelse i legeringer, og i 2011 mottok han Prof. H.
Fredriksons stipend for sine arbeider innen størkningsfysikk. Mathiesen er en
aktiv og meget erfaren bruker av synkrotronstråling, og har en rekke
internasjonale verv i den forbindelse, deriblant som Nordens representant i
ESRF scientific advisory committee.

Truls Norby
Truls Norby (f. 1955) er Dr. Scient. fra Kjemisk
Institutt, Universitetet i Oslo (UiO) 1986, hvor
han studerte og arbeidet med prof. Per Kofstad.
Norby ble professor ved samme institutt 1994
og leder for Gruppe for faststoff-elektrokjemi
(FASE) fra 1997. Gruppen teller i dag mer enn
30 personer, er lokalisert i Forskningsparken i
Oslo, og er del av Senter for Materialvitenskap
og Nanoteknologi (SMN) ved UiO.
Norby arbeider med høytemperatur uorganisk
og fysikalsk faststoff-kjemi, spesielt termodynamikk og transport av defekter i keramiske
materialer for faststoff-brenselceller, elektrolysører, fotoelektrokjemiske celler, gasseparasjonsmembraner, sensorer, termoelektriske
generatorer, m.m. Han er internasjonalt mest kjent for sin forskning på
protoner i oksider og deres bruk i høytemperatur protonledende elektrolytter
og hydrogenseparasjonsmembraner.
Norby har publisert mer enn 190 vitenskapelige artikler i internasjonale
tidsskrift, og veiledet rundt 30 PhD- og 50 MSc-studenter. Han har ledet en
rekke NFR- og EU-prosjekter, spesielt innen studier og bruk av protonledende
keramiske materialer, og ofte i samarbeid med forskere ved SINTEF i Oslo og
ved NTNU. Norby er redaktør i fagtidsskriftet Solid State Ionics og medlem av
to norske akademier i tillegg til NTVA. Han har flere patenter og patentsøknader, og vant i 2012 Innovasjonsprisen ved UiO. Han har etablert
bedriftene NorECs Norwegian Electro Ceramics AS, som utvikler, produserer og
selger vitenskapelig utstyr, og CoorsTek Membrane Sciences AS (tidligere
Protia AS) som utvikler energikonverteringsprosesser basert på protonledende
materialer.
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Frank Børre Pedersen
Frank Børre Pedersen er født i Oslo i 1967 og
tok sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i
fysikk ved NTH, nå NTNU, i henholdsvis 1991 og
1996. Ett år av doktorgradsutdanningen ble
gjennomført ved University of Illinois i UrbanaChampaign. Fokuset for dette arbeidet har vært
halvledermaterialer og deres elektroniske og
optiske egenskaper. Moderne nanostrukturer
som supergitre, kvantebrønner og kvanteprikker har vært studert ved bruk av kvantemekanikk.
Pedersen ble ansatt i DNV GL (tidligere Det
Norske Veritas) etter doktorgraden og er i dag
Vice President og leder for forskningsenheten
innenfor olje og gass. En viktig del i dette
forskningsarbeidet er utvikling av nye tilnærminger for risikoanalyser og
kvalifisering av ny teknologi gjennom å integrere fysiske og probabilistiske
metoder. I tillegg er det et stort fokus på Bayesianske metoder for å oppdatere
analyser i sanntid basert på sensordata og andre datakilder.
Pedersen har hatt ulike ansvarsområder innenfor DNV GL de siste 20 årene,
blant annet ansvarlig for tidligfaseprosjekter, sikkerhets- og pålitelighetsstudier, teknisk-økonomiske studier, samt drift- og vedlikeholdsanalyser.

Rolf Birger Pedersen
Rolf Birger Pedersen er utdannet Dr.philos fra
Universitetet i Bergen i 1991. Han ble utnevnt
professor ved UiB i 1999.
Rolf Birger Pedersen har de siste 8 årene ledet
et nasjonalt senter for fremragende forskning
(SFF) i geobiologi ved UiB der han vært
instrumentell både i oppstart og drift av
senteret og i å forme essensielle forskningsspørsmål og hypoteser, også på tvers av
disipliner.
Pedersen er en av de mest profilerte geologene
i Norge og nyter stor internasjonal anerkjennelse.
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Han er nå leder for UiBs satsing på dypmarin forskning der bl.a. ny nasjonal
infrastruktur (bl.a. dedikert ROV) finansiert fra NFR er viktige instrument i
videre forskning av våre dyphavsrygger. Dette vil være essensiell kunnskap
bl.a. i forbindelse med mulig utvinning av ressurser som f.eks. mineraler i
dyphavet.
Pedersen har gjennom mange år vist en unik evne til nytenkning. Han har
bidratt til å satse på og bygge opp både enkelt-forskere og forskergrupper, til
å skaffe utstyr og ta i bruk ny og moderne teknologi for å nå nye
forskningsmål og til å tiltrekke finansiering til forskergruppene rundt seg.
Rolf Birger Pedersen har deltatt i feltarbeid og ekspedisjoner til sjøs over
hele verden og har vært vitenskapelig leder og ledende forsker på mer enn
20 av disse ekspedisjonene.

Tore Planke
Tore Planke (25.1.43) ble utdannet ved NTH,
Institutt for Teknisk Kybernetikk, som en av
professor Jens G. Balchens disipler. Diplom ble
innlevert i 1969. Han var frsker ved SINTEF
1969 – 71 med fokus på datastyresystemer og
mann - maskin interaksjon. I denne perioden
og inntil 1973 var han tilknyttet Norcontrol AS
(senere Kongsberggruppen) som prosjektleder innen utviklingen av automatiske navigasjons- og antikollisjonssystemer for skip. To
års fartstid som skipselektriker var også en
god og relevant bakgrunn for dette arbeidet.
Han etablerte i 1972, sammen med sin bror
Petter Sv. Planke, TOMRA SYSTEMS ASA. Han
var teknisk direktør og hadde senere ansvar
for utvikling av nye forretningsområder. Forlot selskapet i 1997.
I 1996 etablerte han REDCORD AS (Nordisk Terapi AS) sammen med sin bror
Petter, da som rådgiver og teknisk konsulent mens broren drev selskapet som
dets AD.
Tore Planke var initiativtaker til MEKATRONIKK AS, et samarbeidsprosjekt
mellom bedrifter innen flere fagområder, for å styrke utviklings- og
produksjonskompetansen for typiske elektromekaniske produkter.
I 1998 etablerte han VENSAFE AS sammen med Mekatronikk AS, her også som
rådgiver og teknisk konsulent.
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Planke har også vært initiativtaker og deltatt i etableringen av flere andre
selskaper.
Han har hatt utallige tillitsverv som styremedlem i industrien, deltatt aktivt i
bransjeforeningen for Elektronikkindustrien, har vært rådsmedlem i ELAB og
medlem av flere programråd i NTNF.
Han innehar en rekke patenter i forbindelse med apparater og systemer for
automatisk håndtering av varer og returemballasje, samt utstyr for behandling
av muskel- og skjelettplager.
Tore Planke mottok NTNFs ærespris i 1992
I 2004 mottok han hedersprisen: Mester av Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe
ved Institutt for Teknisk Kybernetikk og ble da også innlemmet som en av Jens
G. Balchens ”Lausunger”!

Atle Rotevatn
Atle Rotevatn er født i Bergen i 1976 og er
professor i struktur- og reservoargeologi ved
Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i
Bergen.
Rotevatn
er
utdannet
ved
Universitetene i Oslo (cand. scient., 2004) og
Bergen (PhD, 2007).
Etter sin doktorgrad arbeidet Rotevatn en
periode i olje- og gassindustrien, før han i 2010
ble ansatt som seniorforsker i Uni
Research/Centre for Integrated Petroleum
Research (SFF), et miljø han også var knyttet til
i sin stipendiatperiode. I 2011 ble Rotevatn
ansatt som førsteamanuensis i struktur- og
reservoargeologi ved Institutt for Geovitenskap
ved Universitetet i Bergen, med opprykk til
professor i 2013. Fra 2014 er han fagkoordinator for georessurser ved instituttet, og nestleder i forskergruppen for
petroleumsgeovitenskap.
Rotevatns primære forskningsinteresser handler om forkastningers vekst og
geometri, samt strukturelle kontroller på væskestrøm i jordskorpen. Han er
sterkt engasjert i studentveiledning og undervisning og har veiledet en rekke
MSc- og PhD-kandidater til fullført grad. Rotevatn har publisert over 30 artikler
i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift og innehar flere nasjonale og
internasjonale verv. Rotevatn er per i dag visepresident i Norsk Geologisk
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Forening. Han er medlem av editorial board i AAPG Bulletin, og sitter som
International Representative i Tectonic Studies Group som er en del av the
Geological Society of London.
Rotevatn har tatt del i og ledet en rekke forskningsprosjekter, bl.a. finansiert av
Norges Forskningsråd og industri. Han har mottatt flere priser for sitt arbeid,
bl.a. Reuschmedaljen (fra Norsk Geologisk Forening) for fremragende
vitenskapelig arbeid før fylte 36 år. Rotevatn har et bredt internasjonalt
samarbeid, hvorav hans nærmeste samarbeidspartnere er Imperial College
London, University of Mancherster, University of Bristol, University of
Southampton, University of Aberdeen og Université du Bordeaux.

Håvard Rue
Håvard Rue (f. 1965) er utdannet siv.ing i Marin
Hydrodynamikk, NTH, i 1998, Dr.ing fra institutt
for matematiske (IMF), NTH, fag i 1993. Han
begynte i 1994 som førsteamanuensis ved IMF
og fra 1997 ble han professor ved samme sted.
Rues viktigste vitenskapelige produsjon er fra
2000 og utover, og omhandler spesiellt
Gaussiske felt med Markov egenskaper. Denne
klassen av modeller har spesiellt gode
beregningsegenskaper siden matrisene som
inngår er glisne. Denne klassen av modeller ble
diskutert i detalj i boken «Gaussian Markov
Random Fields: Theory and Applications»
(Chapman & Hall, 2005, med L.Held), som
fremdeles er referansen i feltet. Med dette
grunnlaget utarbeidet Rue (Rue, Martino,
Chopin, 2009) en metode for å analysere «latente Gaussiske modeller» uten
bruke av stokastiske simuleringer/MCMC metoder, noe som både forbedret
dramatisk beregningstid og nøyaktighet på en gang. Dette arbeidet ble
presentert som et «read paper» i «Royal statistical society, London» i 2008 og
representerte ett gjennombrudd i feltet. Et nylig interju i «StatsLife» gir mer
informasjon om dette, og om arbeidets innflytelse i feltet.
I samme spor, arbeidet Rue også parallelt med Finn Lindren fra Lund, med å
inkludere også Gaussiske felt inn i samme rammeverk, noe som medførte ett
nytt «read paper» (Lindgren, Rue, Lindstrøm, 2011), som igjen var et
gjennombrudd.
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Begge disse to hovedarbeidene er grunnlaget for dagens forskning i Rues
forskningsgruppe, og grunnlaget for programpakken R-INLA som
implementerer disse metodene og gjør dem tilgjengelige for andre brukere og
forskere. Denne programpakken vedlikeholdes og utvikles av Rue og Lindgren.
R-INLA er i utstrakt bruk verden over (med flere tusen brukere), og brukes i
mange annvendte fagfelt. StatsLife interjuet gir mere informasjon her, også om
den ustrakte kursvirksomheten om R-INLA pakke som har blitt generert.

Magnus Rønning
Magnus Rønning er født i 1969 og er professor
ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved
NTNU. Han er utdannet Cand. scient (1994) og
dr.ing (2000) fra NTNU innen industriell
kjemi. Han har vært postdoc ved Pennsylvania
State University, USA og Statoil forskningssenter (2000-2001). Han ble i 2002 ansatt som
førsteamanuensis ved Institutt for kjemisk
prosessteknologi (IKP), NTNU, med opprykk
til professor i 2006.
Rønning er leder for Katalysegruppa ved IKP,
og både undervisningenog forskningsaktiviteten har i hovedsak vært knyttet til
heterogen katalyse i energi og miljøsammenheng, som blant annet kjemisk konvertering
av naturgass, fotokatalyse, fornybar energi og
karbon nanomaterialer. Mye av forskningen har vært fokusert på
karakterisering av katalysatorer ved industrielt relevante reaksjonsbetingelser. Bruk av synkrotronstråling, spesielt ved European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF) i Frankrike har vært en sentral del av forskningen.
Han har publisert ca. 100 artikler i internasjonale tidsskrifter, veiledet 6 ph.d.
kandidater og over 30 masterstudenter. Han er tilknyttet to sentra for
forskningsbasert innovasjon: «Innovative Natural Gas Processes and Products»
(inGAP 2007-2015) og «industrial Catalysis Science and Innovation» (iCSI
2015-2022), og har koordinert og deltatt i flere EU-finansierte prosjekter. Han
har hatt styreverv i SNX Council, Nordic Catalysis Society, Norwegian Catalysis
Society, NT-fakultetet (NTNU), Institutt for kjemi (NTNU). Han fungerte som
NTNU direktør for Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF en periode i 2013-2014.
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Martin Steinert
I am Professor of Eng. Design and Innovation
at the Department of Eng. Design and
Materials at the Norwegian University of
Science and Technology (NTNU) and founder
of TrollLABS (RCN project 236739). I mainly
teach fuzzy front-end engineering for radical
new product/service/system concepts and
graduate research seminars for PhDs engaged
in topics related to new product design and
development. My various research projects
are usually multidisciplinary (ME/CS/EE/
Neuro- and Cognitive Sc.) and often connected
with industry or other academic units. The aim
of our 9 PhD strong group is to uncover,
understand and leverage early stage
engineering design paradigms with a special focus onto human-machine/object
interactions. To do so, we engage into extreme concept creation projects
ourselves, based on concrete challenges from, for example, Kongsberg
Technology Forum companies, Kavli Institute of Neuroscience, Novelda AS, or
various companies incl. startups from the Molde and Trondheim region or we
just do a technology push project ourselves.
Recently we have published in Journal of Intelligent Manufacturing, Int. Journal
of Product Development, Int. Journal of Design Creativity and Innovation,
Journal of Eng. Design and Technology, Int. Journal of Design, Int. Journal of Eng.
Education, Tech. Forecasting and Social Change, Energy Policy, Information
Knowledge System Management Journal …
Ever since a short stint at MIT (also coaching the ME capstone course 2.009)
and my time as Deputy Director at the Center for Design Research and at the
d.research program (Hasso Plattner Design Thinking Research program) and
Assistant Prof. (acting) ME at Stanford University, the overarching aim of my
research and teaching is to always push the boundaries for Norwegian product
development teams, so that they will ideate, more radical new concepts, faster.

Anders Hammer Strømman
Anders Hammer Strømman er født i Kristiansund i 1975. Han er utdannet
sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU i 1999 og har en doktorgrad i Industriell
Økologi fra NTNU i 2005.
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Hans avhandling omhandlet integrering av
ulike modeller innenfor fagområdet industriell
økologi. Etter fullført doktorgrad var
Strømman ansatt som forsker og han er i dag
professor og direktør ved Program for
Industriell Økologi ved NTNU i Trondheim.
Her har han ansvar for rundt 40 faste og
midlertidige forskere, programmets forskningsportefølje, samt master og doktorgradsutdanningen i Industriell Økologi ved
NTNU.
Strømman forsker blant annet på miljøanalyser av energi, bioenergisystemer, transport og hvordan bruken av areal påvirker
klimaet. Hans arbeid på livssyklusanalyser av
elektriske kjøretøy og deres miljøpåvirkning
høstet internasjonal annerkjennelse i 2012. Hans nyere arbeid har dreid seg om
integrering av metoder innenfor fagfeltet, karbonfangst og lagring, miljøanalyser av skipstransport og klimapåvirkning knyttet til utnyttelse av boreale
skogressurser.
Han har publisert over 80 journal artikler i blant annet Nature Climate Change
og var en bidragsforfatter til FNs Klimapanel sin femte rapport. I 2011 ble han
tildelt Laudise medaljen i Industriell Økologi for hans bidrag til fagfeltet.

Asgeir J Sørensen
Asgeir J. Sørensen har hatt ulike roller innen
forskning, undervisning og industri. I
perioden 1989-1992 var han ansatt på
MARINTEK. Han fullførte også i denne
perioden sin doktorgrad innenfor hurtigbåt
programmet i samarbeid med Ulstein
Gruppen med tema bevegelsesdemping av
vertikale vibrasjoner og bevegelser på
luftputekatamaraner (SES). I perioden 19932002 var han ansatt i ulike stillinger i ABB
Gruppen – forsker, prosjektleder, avdelingsleder og teknologileder. Han var spesielt
involvert i maritime, olje og gassvirksomhet
med leveranser av automatiseringssystemer,
DP systemer, elektrisk kraft, distribusjons- og
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propulsjonssystemer. Fra 1998-2001 var han teknologileder for ABB’s globale
virksomhet innen Business Area Automation Marine and Turbocharging.
I 1999 ble Asgeir J. Sørensen ansatt som professor i marin kybernetikk ved
Institutt for marinteknikk, NTNU. I oppbygging av fagområdet var han de
2første årene delvis tilknyttet ABB. Asgeir J. Sørensen har vært nøkkelforsker i
to Sentre for fremragende forskning (SFF) - Centre for Ships and Ocean
Structures (CeSOS) i perioden 2003-2012 og fra 2013 NTNU AMOS –Centre for
Autonomous Marine Operations and Systems. Asgeir J. Sørensen er også direktør
ved NTNU AMOS.
Asgeir J. Sørensen har vært veileder for 17 utdannede PhD og mer enn 90 MSc.
Han har publisert mer enn 180 vitenskapelige arbeider i internasjonale
tidsskrifter og konferanse proceedings.
Asgeir J. Sørensen er også svært engasjert i innovasjon og nyskaping fra
grunnleggende forskning. Sammen med andre kolleger på NTNU har han
etablert selskapene Marine Cybernetics AS, Ecotone AS og Eelume AS.

Ole Torsæter
Ole Torsæter ble født i Ringsaker i 1951, og
tilhørte det første ordinære sivilingeniørkullet som ble uteksaminert i petroleumsteknologi ved NTH (1975). Han ble Dr.ing.
(1983) og professor (1990) i reservoarteknikk ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTH.
Torsæter var reservoarforsker i SINTEF i
1977-80 og tolking av Ekofisk-brønntester
var en viktig oppgave. Under dette arbeidet
innså han at oljeutvinningen fra krittbergarten på Ekofisk ikke var forstått godt nok.
Torsæter foreslo for operatøren Phillips
Petroleum Co. et forskningsprosjekt for å
evaluere vanninjeksjon og det resulterte i et
opphold ved forskningssenteret til Phillips
(1981-82). Under oppholdet i USA undersøkte han hvor effektivt vann
fortrengte olje i mer enn 100 kjerneprøver fra Ekofiskfeltet. Resultatene viste
at Ekofisk var en god kandidat for vanninjeksjon. Forskningsresultatene ble
publisert i 1984 og vanninjeksjon i full skala ble startet på Ekofisk i 1987 og ble
en suksess.
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Under Ekofisk-arbeidet oppdaget Torsæter at sentrifugene for måling av
kapillærtrykk kunne forbedres. Sammen med sine doktorkandidater utviklet
han et automatisert sentrifugesystem for kjerneanalyse som ble kommersialisert i oljeserviceselskapet ResLab (nå Weatherford Labs) som Torsæter var
med å etablere i 1986.
Som professor ved NTNU har Torsæter hatt forskningsopphold ved New Mexico
Tech (1991-92) og Texas A & M (2008-2009) og han var instituttleder i
perioden 1993-1996. Han har vært hovedveileder for 150 Masterstudenter og
17 PhD-kandidater. For tiden veileder han 8 PhD-kandidater og han er spesielt
opptatt med forskning innen nanofluidinjeksjon for økt utvinning. Han har
skrevet mer enn 50 fagfellevurderte journalartikler og mer enn 100
konferanseartikler. I 2014 fikk Torsæter Darcy Technical Achievement Award
fra Society of Core Analysts for sitt bidrag innen eksperimentell
reservoarteknikk.

Jørn Vatn
Jørn Vatn er sivilingeniør i teknisk fysikk med
spesialisering i matematisk statistikk fra
NTNU (NTH) i 1986 og PhD innenfor
vedlikeholdsoptimalisering fra NTNU i 1996.
Jørn Vatn ble ansatt som forsker i SINTEF,
avdeling for Sikkerhet og Pålitelighet i 1987
og ble utnevnt som professor II ved Institutt
for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) i
2000. Fra 2003 har han vært fulltids
professor ved IPK innenfor sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold (RAMS). I tillegg har
han i perioden 2002-2014 vært rådgiver for
Jernbaneverket
innenfor
vedlikeholdsoptimalisering i en 20 % stilling. Han har
videre vært rådgiver for SINTEF i perioden
2003-2014. Jørn Vatn var gruppeleder for
RAMS-gruppa ved IPK i perioden 2012-2014 og leder for det 2-årige
internasjonale masterprogrammet i RAMS ved NTNU i perioden 2009-2014.
Jørn Vatn har vært ansvarlig for å utvikle spesialiseringen i sikkerhet,
pålitelighet og vedlikehold under etter- og videreutdanningsprogrammet i
organisasjon og ledelse. Han er fra 2014 instituttleder ved IPK.
Jørn Vatn har tatt initiativ til og vært en ivrig deltaker i mange debatter knyttet
til rammene for og anvendelsen av sikkerhetsforskningen i Norge. Han er blant
annet medlem i styret for program for anvendt etikk ved NTNU og engasjert seg
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i den offentlige debatten om etikk og risiko knyttet til byggingen av LNGanlegget i Risavika. Han har engasjert seg i debatten om risikoen knyttet til
faren for fjellskred og mulig tsunami på Vestlandet. Gjennom sitt sterke
engasjement har han et kjent navn innenfor sikkerhetsfaget, både i Norge og
internasjonalt.
Jørn Vatn har deltatt i og ledet et betydelig antall forskningsprosjekter, både
EU-prosjekter og SINTEF-prosjekter for industrien.
Jørn Vatn har alene eller sammen med andre publisert 18 artikler i
internasjonale vitenskapelige tidsskrift med review, hvorav 10 er publisert i
nivå 2 tidsskrift. Han har vært medredaktør for boka “Risk and
lnterdependencies in Critical Jnfrastructures. A Guide for Analysis”, Springer
(2012), bidratt med i alt 7 bokbidrag og 24 presentasjoner (som er publisert i
proceedings) på vitenskapelige konferanser.

Hans Erik Vatne
Hans Erik Vatne er utdannet siv.ing. innen
teknisk fysikk, 1992, og dr.ing. innen
metallurgi, 1995, begge ved daværende
NTH, nåværende NTNU. Doktorgraden ble
utført innen eksperimentelle undersøkelser
og modellering av rekrystallisasjon etter
varmbearbeiding av aluminium.
Han har tilbragt hele sin yrkeskarriere i
Norsk Hydro. Etter militær førstegangstjeneste som underviser og veileder innen
materialteknologi ved Luftkrigsskolen, var
første jobb som forsker ved Hydro
Aluminiums metallurgiske forskningssenter
på Sunndalsøra, 1996− 2000, hvor ekstrudering, valsing og støping av valseblokk var
hovedarbeidsområdene. Mesteparten av
Vatnes 50 internasjonale publikasjoner stammer fra perioden ved NTH/NTNU
og Sunndalsøra.
Vatne fortsatte deretter ved Hydros valseverk i Holmestrand, 2000−2009, først
innen teknisk kundeservice, deretter som avdelingsleder for varmvalsing,
produksjonssjef og til slutt fabrikksjef for Hydros totale virksomhet i
Holmestrand, dvs støperi, valseverk og lakkeringsanlegg.
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Etter denne perioden ble han ansvarlig for Hydros Business Unit for
omsmelting, 2009−12, som omfattet fem omsmelteverk og pressboltstøperier i
Europa, to i USA og et på Taiwan.
Fra 2012 har Vatne fungert som teknologidirektør i Hydro og ledet Hydros
corporate technology office. Fokus her har vært forskningsstrategi og kontakt
med akademia, forskningspolitiske myndigheter og intern FoU organisasjon.
Fra 2013 er denne jobben også kombinert med direkte linjeansvar for Primary
Metal Technology og deres 130 ansatte.
Stikkord for Vatnes kompetanseområder er metallurgi, aluminium
produktanvendelser og elektrolyse. Erfaringsbasen dekker ledelse innen
teknologi og industriell produksjon. Vatne sitter i styret for fakultet for
Naturvitenskap og Teknologi ved NTNU og i Sintef-Raufoss Manufacturing.
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MØTER OG SEMINARER
BERGEN
Tirsdag 10. februar – møte
The European Plate Observing System (EPOS)
Professor Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
Tirsdag 10. mars – møte
Datasikkerhet
Professor Kjell Jørgen Hole, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
Onsdag 18. mai – Jubileumskonferanse
Kunnskapsnasjonen Norge
Dette arrangementet var en del av NTVAs 60 årsjubileum og er beskrevet på
side 141.
Hovedtema for møtene i Bergen høsten 2015 var «Innovasjon og
entreprenørskap i Bergensregionen»
Torsdag 29. september – møte
Hvilken omstilling?
Stig-Erik Jakobsen, professor og leder av Senter for nyskaping, Høgskolen i
Bergen
Tirsdag 20. oktober – møte
Hvordan få best mulig effekt av regionens omfattende forskningsaktivitet
Anders Haugland, adm.dir, Bergen Teknologioverføring
Tirsdag 24. november– Julemøte
Inkubatoren: Fra etablering til vekst
Øyvind Midtbø Berge, høgskolelektor og Øystein Stavø Høvig, stipendiat,
begge ved Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen
KRISTIANSAND
Torsdag 24. september – møte
Air Products: Hvordan en hulfibermembran har revolusjonert transporten av
faste og flytende laster til sjøs – En mellomstor Kristiansandsbedrifts utvikling
frem til global lederposisjon.
Hallgeir Angel, Teknisk Salgssjef, Rune Damsgaard, Business Director og Svein
Gunnar Nodeland, Process Manager, Air Products
Torsdag 26. november – møte
Sannsynlighet & Statistikk i Rom & Tid
Henning Omre, professor, NTNU
NTVA Årbok 2015
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OSLO
Tirsdag 13. januar – åpent seminar med det svenske akademiet IVA Väst
Den Skandinaviske 8-Millionersbyen:
Høyhastighetstog Oslo – Gøteborg – København
- Floire Nathanael Daub, prosjektleder, Oslo Kommune
- Øyvind Rørslett, seniorrådgiver, KVU Oslo-Navet
- Sjur Helseth, leder av Strategi Øst, Jernbaneverket Strategi og samfunn
- Jörgen Einarsson, planeringschef region Väst, Trafikverket
- Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg
Onsdag 14. januar – møte
Hydros teknologiagenda
Hans Erik Vatne, teknologidirektør, Norsk Hydro
Onsdag 4. februar – møte
Nye anvendelser av nanoteknologi, muligheter og trusler.
- Nye anvendelser, nye muligheter
Ole Martin Løvvik, seniorforsker, SINTEF materialer og kjemi
- Trusler for helse og miljø
Harald Throne-Holst, forskningsleder, Statens Institutt for
Forbruksforskning
Onsdag 11. mars
Forskningssamarbeidet med Kina, med teknologieksempler
Kari Kveseth, Universitetet i Oslo, fhv. vitenskapsråd ved ambassaden i Beijing
Tirsdag 28. april – fellessymposium DNVA/NTVA
Natural Disasters and Societal Safety
- Natural Hazards and Public Safety,
Hans J. Røsjorde, Deputy Minister, The Ministry of Justice and Public
Security
- Natural Hazards in the Norwegian National Risk Analysis
Erik Thomassen, Head of Division, Directorate for Civil Protection and
Emergency
- Climate Change Impact and Adaptation in Norway – Strengthening the
Knowledge Base

Audun Rosland, Division Director, Climate Division, Environment
Agency
- Interdepartemental Research Programme on Natural Hazards:
Infrastructure, Floods and Slides (NIFS)
Bjørn Kristoffer Dolva, Project Manager, Norwegian Public Roads
Administration
- Large Rockslides in Norway: Risk and Monitoring

Lars Harald Blikra, Section Head, Norwegian Water Resources and Energy
Directorate
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- The Large Fire in Lærdal, January 2014: How did the Fire Spread and what
Restricted the Fire Damage?
Anne Steen-Hansen, Research Manager, SP Fire Research AS
- Climate Change Adaptation in Copenhagen
Jan Rasmussen, Project Director, Copenhagen Climate Change Adaptation
Plan
- Natural Disasters and Societal Safety: How to Prepare for an Uncertain
Future
Sissel Haugdal Jore, Director SEROS Centre, University of Stavanger
- Discussion
Eivind Hiis Hauge, professor, NTNU and president, NTVA
Rapporten fra arrangementet finnes som bladbar pdf på NTVAs hjemmeside:
http://www.ntva.no/fellesrapport2015/
Onsdag 23. september– møte
Teknologi for framtidens forsvar
Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef
Onsdag 21. oktober – jubileumsarrangement
Realfagsdag «Din fremtid i realfag og teknologi»
Samarbeid med det matematisk-naturvitenskapelige (MN) fakultetet ved
Universitetet i Oslo (UIO)
Dette arrangementet var en del av NTVAs 60 årsjubileum og er beskrevet på
side 141.
Onsdag 28. oktober – møte
Moderne kriminaletterforskning
- Teknisk etterforskning
Tom Luka, Kripos
- DNA-teknologi i rettsgenetikk
Mariam Bouzga, Folkehelseinstituttet
Onsdag 25. november – julemøte
Medisinsk bildebehandling
- Fokus - det medisinske
Erik Fosse, Rikshospitalet
- Fokus - teknologien
Kjell Kristoffersen, GE Sound
STAVANGER
Onsdag 11. februar – møte
Nobel prisen fysiologi 2014. – om hjernens navigasjonssystem og hva denne
oppdagelsen kan bety.
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David Clayton Rowland postdoc, Kavli Institute of Systems Neuroscience,
NTNU
Onsdag 4. mars – Jubileumskonferansen
The Robustness of the Oil Industry
Dette arrangementet var en del av NTVAs 60 årsjubileum og er beskrevet på
side 141.
Onsdag 22. april – møte
Romforskningen i Norge og på verdensbasis – hva, hvordan og hvorfor?
Brage W. Johansen, daglig leder Zaptec AS
Onsdag 23. september – møte
Partikkelterapi – en lovende behandlingsform for kreft?
Kjell Ivar Dybvik, sjefsfysiker, Stavanger Universitetssjukehus
Onsdag 21. oktober – seminar
Seminar om Nanoteknologi – muligheter og trusler
- Nanoteknologi – nye anvendelser og muligheter
Aase M Hundere, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
- Nanoteknologi – Trusler for helse og miljø
Claire Coutris, forsker, Bioforsk Ås
Fellesarrangement med Vitenskapsakademiet i Stavanger
Onsdag 25. november – møte
Sannsynlighet & Statistikk i Rom & Tid
Henning Omre, professor, NTNU
TROMSØ
Torsdag 3. september – seminar
Fremtidsmulighetene i de nordlige og i de polare havområdene
-

-
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Velkommen til fellesseminar
Eivind Hiis Hauge, president i NTVA
Kort introduksjon
Edel Elvevoll, dekan, Norges fiskerihøgskole/UiT
Raske endringer i Arktis – påvirkning av plante- og dyreliv
Marit Reigstad, professor, UiT Norges arktiske universitet
Mye liv i den polare natten
Malin Daase, postdoktor, UiT Norges arktiske universitet
Gasshydrater i Arktis: Ukonvensjonell energi eller global oppvarming av
jorda?
Jurgen Mienert, professor i marin geologi og geofysikk, UiT/Norges
arktiske universitet
Verdien av økosystemtjenester i havet
Claire Armstrong, professor i ressursøkonomi, Norges fiskerihøgskole/UiT
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- # blåttskifte Nye marine næringer – behov for for marin sektor mot 2050
Edel Elvevoll, professor, Norges fiskerihøgskole/UiT:
- «Arctic Valley»
Øyvind Hilmarsen, byrådsleder, Tromsø
- Møteleder: Karl Almås, visepresident, NTVA, tidligere adm dir, SINTEF
Fiskeri og havbruk
Onsdag 9. desember – møte
Det internasjonale klimabildet, rapport fra Paris-møtene og klimautviklingen i
Arktis
Jan-Gunnar Winther, direktør, Norsk Polarinstitutt
TRONDHEIM
Tirsdag 27. januar – møte
Partikkelterapi – en meget lovende behandlingsform for kreft
Stener Kvinnsland, adm.dir, Haukeland Universitetssykehus
Tirsdag 3. mars – møte
- Havrommets muligheter
Karl A Almås, adm.dir, SINTEF Fiskeri og Havbruk
- Bærekraften i utviklingen
Kommentarinnlegg ved Otto Gregussen, påtroppende generalsekretær,
Norges Fiskarlag
Tirsdag 24. mars – årsmøte
Klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid - årsaker og effekter
Atle Nesje, professor, Universitetet i Bergen
Tirsdag 14. april – møte
Teknologiutvikling og innovasjon som nøkkelen til fremtiden
Erik Haugane, tidligere adm.dir, SIVA og
Håkon With Andersen, professor, NTNU
Onsdag 9. september – NTVA Teknologiforum 2015
Teknologisprang i havrommet
- Innledning: Eivind Hiis Hauge, president NTVA
- introduserer programleder Steinar Mediaas, tidl. NRK
- Norges utfordringer og muligheter når oppdragene og inntektene fra olje- og
gass-sektoren faller
Tore Ulstein, president i NHO og teknisk direktør i Ulstein-gruppen
- De maritime næringer har spennende historiske eksempler viser spennende
fremtidsveier
Henrik O Madsen, tidligere administrerende direktør, DNV GL
- Teknologiske paradigmeskift i utviklingen av de havbaserte næringene
• Viktige teknologisprang i petroleums- og energinæringen
Lars Høier, forskningsdirektør, Statoil ASA
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Viktige teknologisprang i energiproduksjon til havs
Gaute Tjensvoll, Development Manager, Fred Olsen Fogear
• Viktige teknologisprang i utviklingen av fiskerinæringen
Vegar Johansen, adm.dir SINTEF Fiskeri og havbruk
Teknologi for utvikling av nye havbaserte næringer
• Mat fra havet
Edel Oddny Elvevoll, professor, UiT Norges arktiske universitet
• Nye marine næringer
Karl A. Almås, tidligere adm.dir, SINTEF Fiskeri og havbruk
Muliggjørende teknologier «Teknologibad»
• Nanoteknologi/materialer
Helge Weman, professor, NTNU
• Bioteknologi/digital teknikk
Stig Omholt, professor, NTNU
• Robotikk
Aksel A Transeth, seniorforsker, Sintef IKT
• Manufacturing
Geir Ringen, forskningssjef produksjonsteknologi, SINTEF Raufoss
Manufacturing
Teknologi som et konkurransefortrinn ved utvikling havrommet. Hva må til?
Asgeir Johan Sørensen, professor, NTNU
Paneldiskusjon med oppsummering. Take aways
•

-

-

-

Tirsdag 15. september – møte
Kvaliteten på norske ingeniører – før, nå og fremover
- Om industriens behov og forventninger
Henrik O. Madsen, adm.dir, DNV GL
- NTNUs planer og forventninger
Ingvald Strømmen, professor, NTNU
Tirsdag 6. oktober – møte
Informasjonsteknologiens muligheter og implikasjoner
Arne Krokan, professor, NTNU og Per Axel Koch, adm.dir, Polaris Media
Tirsdag 10. november – møte
Hvilke krav vil klimapolitikken stille til fremtidens energipolitikk?
Asgeir Tomasgard, professor, NTNU og Jan Bråten, samfunnsøkonom og
forfatter av «En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk»
Fredag 4. desember – Julemøte
Ølbrygging på vitenskapelig grunn – og et innblikk i hobbyprodusentens
utfordringer og muligheter
Per Bruheim, professor, NTNU
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INTERNASJONALT ARBEID OG SAMARBEID MED
NORSKE AKADEMIER
European Council of Applied Sciences and Engineering –
Euro-CASE
Euro-CASE består av 22 ulike nasjonale akademier som representerer de aller
fleste europeiske landene. Euro-CASE er NTVAs beste mulighet til å treffe andre
akademier med ganske like utfordringer og rammebetingelser. I samsvar med
den pågående europeiske integrasjon har Euro-CASE blitt stadig mer rettet mot
dagsordenen til EU og mulighetene for å påvirke innenfor Det europeiske
fellesskapet.
Arbeidet i Euro-CASE har i stor grad blitt drevet gjennom såkalte plattformer
som vel best kan beskrives som faglige prosjekter som skal munne ut i policyanbefalinger.
Det er tre ulike plattformer som de seneste årene har vært aktive;
energiplattformen, innovasjonsplattformen og utdanningsplattformen. De
første har vært de mest aktive. Sverre Aam har vært norsk deltager innen
energiplattformen, og Karl Klingsheim har arbeidet innenfor innovasjonsplattformen. Det har ikke vært noen norsk deltager innenfor undervisningsplattformen. Mot slutten av 2015 var det ikke mye aktivitet innenfor de
før nevnte plattformene. Som et nytt prosjekt har det imidlertid blitt tatt
initiativ til en bioenergiplattform. Her har NTVA utpekt Bjørg Egelandsdal som
norsk deltager. Bioenergi er et tema av stor potensiell betydning for Norden
fordi vi har så store ubrukte biomasse-reserver. Det svenske IVA ved deres
direktør Bjørn Nilsson er en viktig pådriver i bioenergiarbeidet.
Scientific Advice Mechanism (SAM)
EuroCASE har gjennom mange år siktet direkte seg inn mot EU-kommisjonen
med synspunkter og argumenter. Dette fungerte godt så lenge EU-kommisjonen
holdt seg med en egen teknologirådgiver. I 2015 hadde denne funksjonen falt
bort. Euro-CASE hadde i stedet gått sammen med de andre europeiske
akademiorganisasjonene og dannet SAM som er en samarbeidsorganisasjon/mekanisme for å lage samordnede innspill mot EU. Samtidig er det avtalt at EU
skal gi en ikke ubetydelig støtte til relevant prosjektarbeid innen rammene av
SAM.
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Det er grunn til å tro at SAM representerer en særlig mulighet for Euro-CASE
som en sammenslutning av tekniske akademier. For å få fart på arbeidet
innenfor SAM har derfor Euro-CASE invitert til prosjektideer, og det er lagt opp
til et ekstraordinære plenumsmøter.
Euro-CASE og SAM er nok to av de europeiske arenaene hvor Norge har best
mulighet til å delta og skaffe seg innflytelse i viktige prosesser. Det er imidlertid
klart at deltagelse og innflytelse er avhengig av aktiv innsats og gode
forberedelser. Det er meget velkvafiserte medspillere i Euro-CASE og meget
kompetente fagfolk i EU-kommisjonen.

Styret i EuroCase ved møte i Haag 3. november 2015

Foto: EuroCase

International Council of Academies of Engineering and
Technological Sciences – CAETS
Convocation i New Dehli i India fra 12. – 15. oktober 2015
CAETS som er en global organisasjon, har 26 medlemsland. Rådet består av
representanter fra alle medlemsland.
Ann Dowling fra Storbritannia overtar i 2016 rollen som president for CAETS.
Det holdes hvert år en convocation (fagkonferanse) samtidig med et rådsmøte.
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Tema for fagkonferansen for 2015 var Energy, Mobility and Healthcare
Engineering.
Deltagere fra NTVA var visepresident Karl A. Almås og generalsekretær Lars
Thomas Dyrhaug. Arrangør av årets møte var det indiske akademiet (Indian
National Academy of Engineering, INAE) som ble ledet av Dr. K. V. Raghavan.
Professor Olav Haraldseth representerte NTVA i organisasjonskomiteen.

Deltagerne ved CAETS Konferanse i 2016

Foto: CAETS

På møtet i Delhi ble det fremlagt planer for det det fremtidige arbeidet i
CAETS
2016: Det skal være møter i London 12. – 16. september i Institution of
Engineering and Technology (IET), Savoy Place. Temaet er “Engineering for a
Better World – Capacity Building in the Developing World”. Det planlegges
arrangementer hvor det blir et større innslag av yngre inviterte deltagere.
2017: Det spanske ingeniørvitenskapsakademiet (RAI) har foreslått temaet
“Engineering Challenges of the Bio-Economy”. Møtene skal finne sted i RAIs hus
i Madrid i månedsskiftet oktober/november.
Møtene i Madrid skal ta opp bioøkonomi. NTVAs visepresident Karl Almås har
foreslått og fått aksept for at ett av møtene skal omhandle blå bioøkonomi.
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2018: Det er ingeniørvitenskapsakademiet i Uruguay (ANIU) som vil være
ansvarlig for møtet som skal finne sted i Montevideo 9. – 13. september. ANIU
har foreslått at det faglige temaet skal være “Sustainable Development of
Agroforestry Systems”.
Rapport fra CAETS energikomite (INAE)
INAE fremla sin rapport “Transitioning to Lower Carbon Economy:
Technological and Engineering Considerations in Building and Transportation
Sectors”.
Energikomiteen har vært i virksomhet siden 2013. Det har vært fremmet
forslag om å opprette nye arbeidsgrupper innen f.eks. “green engineering” and
“funding”.
Rapport fra CAETS komite for teknologi for støykontroll (NCTC)
Komiteen fremla en rapport som også inneholdt en foreslått handlingsplan.
Rapporten “Pathways to Sustainability: Energy, Mobility and Healthcare
Engineering”
Det ble på møtet i New Dehli fremlagt et utkast til rapport. Rapporten ble videre
bearbeidet og foreligger nå på CAETS hjemmeside
www.caets.org/cms/7122.aspx
“CAETS Going Forward”
CAETS skal ha et overordnet tema for sine årlige møter over en lengre periode.
Fra 2016 er temaet “Engineering for a Better World” som også skal brukes i
2017 og 2018.

Nordiske søsterakademier
NTVA har god kontakt med de andre nordiske tekniske akademier. Det gjelder
spesielt Kungliga svenska Ingeniörvetenskapsakademien (IVA) og det danske
ATV; Akademiet for det tekniske videnskaber.
NTVAs Oslo-avdeling holdt våren 2015 et fellesseminar med IVA Väst i
Gøteborg. Temaet var en mulig utbygging av høyhastighetstog mellom Oslo,
Gøteborg og København. Fellesseminaret ble avholdt i to omganger. Det første
seminaret var i Oslo i 13. januar. Det andre seminaret fant sted i Gøteborg 29.
januar. Det var meget godt oppmøte i Gøteborg hvor møtet ble holdt i Det
chalmerska huset.
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NTVA fikk for øvrig invitasjon til IVAs årsmøte i Stockholm 22. og 23. oktober.
Generalsekretæren deltok bl a på seminar om «3D-printing – at The Tipping
Point» og ved den offisielle middagen i Stockholms Stadshus.
På ettermiddagen 23. november avholdt ATV teknologiseminar i København
hvor generalsekretæren var tilstede.

Norsk samarbeid
Det Norske Videnskabs-Akademi, DNVA, og Norges forskningsråd
NTVA arbeider kontinuerlig for å skape møteplasser der forskning, næringsliv
og beslutningstakere sammen kan drøfte aktuelle tema innenfor tekniske og
naturvitenskapelige problemstillinger. Gjennom et samarbeid med DNVA og
Forskningsrådet har NTVA gjennom flere år avholdt symposier i DNVAs lokaler
i Drammensveien 78. Dette har vært begivenheter med inntil 150 tilhørere.
I 2010 var temaet «Marin Transport i Nordområdene» hvor utenriksminister
Jonas Gahr Støre var hovedinnleder.
I 2012 ble «Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen» belyst.
Olje- og energiminister Ola Borte Moe var hovedinnleder. H M Kongen deltok.
I 2013 var temaet «Mat fra havet – Norges muligheter». Kunnskapsminister
Kristin Halvorsen innledet. Også ved denne anledningen var H M Kongen
tilstede.
I 2014 ble «Helseteknologi –
muligheter for fremtidens helseutfordringer» drøftet. Helse- og
omsorgsminister Bernt Høie var
hovedinnleder.
I 2015 var temaet for symposiet
«Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet». Statssekretær Hans B
Røsjorde i Justisdepartementet
var hovedinnleder. Arrangementet fant sted 28. april, og H M
Kongen var også denne gangen
tilstede.
Kong Harald V, DNVAs president Kirsti
Det foreligger fyldige rapporter
Strøm-Bull og statssekretær Hans J. Røsjorde på engelsk fra alle symposier.
ved starten av symposiet i 2015.
Rapporten for 2015 eksisterer
Foto: Eirik Furu Baardsen
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som bladbar pdf og finnes på NTVAs hjemmesider
(http://www.ntva.no/fellesrapport2015/).
Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, NVF
NTVA og NVF har gjennom flere år arrangert felles seminarer.
Tekna
Flere av møtene i Bergen og Stavanger har blitt arrangert i samarbeid med
Tekna. Det gjelder også de møtene som NTVA har avholdt på Sørlandet.
Vitenskapsakademiet i Stavanger
Flere av møtene i Stavanger har blitt arrangert i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Stavanger.
Agder Vitenskapsakademiet
NTVA har på Sørlandet i flere år
samarbeidet med Agder Vitenskapsakademi og hadde høsten
2015 to felles møter på Gimle
gård i Kristiansand.
Gimle Gård, Kristiansand
Foto: Tor Inge Waag

48

NTVA Årbok 2015

FOREDRAG FRA MØTER OG SEMINARER
Foredragsholderne blir bedt om å sende inn sine manuskripter eller lage et
sammendrag på noen sider som kan brukes i årboken. Det er svært få som
sender inn slike bidrag. Stadig flere har elektroniske presentasjoner som legges
ut på vår hjemmeside (www.ntva.no). Fra “Fagstoff” og “Presentasjoner” kobles
en videre til en oversikt med presentasjonene NTVA har fått fra foredragsholderne.

Nanoteknologi – Nye anvendelser, nye muligheter
Foredrag på NTVA-møte i Oslo 4.2.2015
Ole Martin Løvvik, SINTEF Materialer og kjemi/Fysisk institutt,
Universitetet i Oslo
Nanoteknologi kan defineres som manipulering av materie der minst én
dimensjon er mellom 1 og 100 nanometer. Dette er ekstremt små størrelser:
Neglene vokser omtrent 1 nm hvert sekund, og en dråpe vann ville bli en nm
tykk hvis den kunne spres jevnt utover en fotballbane. Størrelsesforholdet
mellom en vanlig fotball og et C60-molekyl (en “bucky-ball”) er det samme som
forholdet mellom jordkloden og den samme fotballen – omtrent 100 millioner.
Mange egenskaper endres når skalaen nærmer seg nm. De viktigste forandringene er oppsummert i det følgende:
•

Forholdet mellom overflate og volum øker. Dette gjør at bidraget fra
overflateenergien blir signifikant, og fører for eksempel til at nanopartikler
av gull blir flytende ved romtemperatur.

•

Elektronstrukturen blir kvalitativt annerledes. Dette skyldes at
bølgefunksjonen til partiklene i materialet blir innesperret, for eksempel
slik at et delokalisert elektron i et metall kan beskrives som en partikkel i
boks. Båndgap blir endret, og optoelektroniske egenskaper påvirkes til dels
dramatisk.

•

Den geometriske strukturen forandres. Små atomklynger (“clustere”)
kan ha radikalt endret geometri sammenlignet med krystallstrukturen til
det makroskopiske materialet.
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•

Termodynamikken endres. Den store
overflaten kan destabilisere materialer
på mange måter; aluminium blir for
eksempel
eksplosivt
når
partikkelstørrelsen er liten nok.

•

Vekselvirkningen med omgivelsene
blir annerledes. Små partikler kan sveve i
luft, og vil ikke sedimentere i væsker.
Nanopartikler kan også virke på biologisk
materiale på en helt annen måte enn
store biter. Det klassiske eksempelet er
nanopartikler av sølv, som virker
antibiotisk.

FunzioNano er utviklet på
SINTEF. Teknologien er
basert på hybride organiske
og
uorganiske
nanopartikler, og er så langt
beskyttet av mer enn 20
patenter

•

De katalytiske egenskapene kan
forbedres. En stor overflate er viktig for
effektiv katalyse, men de grunnleggende
egenskapene til et materiale kan også
endres kvalitativt. Gull går fra å være
inert til å bli en god katalysator når vi
kommer inn i nm-regimet.

•

De mekaniske egenskapene påvirkes. Mange nye metamaterialer er
basert på endrete mekaniske egenskaper. SINTEF har vært med på å utvikle
maling som kan inneholde langt større andel tørrstoff enn tidligere ved å
tilsette nanopartikler (“Funzionano”).

Nanoteknologi er fortsatt inne i en startfase. Metoder utvikles, og de fleste
anvendelsene er fortsatt på tegnebrettet eller i science fiction. Mange
sammenligner utviklingen med tidligere industrielle "revolusjoner";
tekstilindustrien, jernbanen, privatbilismen og datamaskinen. Det tok lang tid
fra man demonstrerte grunnleggende konsepter til man så en vid utbredelse av
alle disse eksemplene, og typisk omtrent 80 år fra den første utviklingen til
vekstfasen tok slutt. Det er grunn til å tro at det samme vil være tilfelle for
nanoteknologi, og at vi ennå ikke har sett begynnelsen på den raske vekstfasen.
Man kan anta at nanoteknologiske produkter vil gjennomsyre hverdagen til alle
mennesker etter hvert som utviklingen går fremover. Dette vil få betydning for
de aller fleste samfunnsområder, her eksemplifisert med noen få:
•
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Informasjonsteknologi og elektronikk. Etter definisjonen har IT vært i
nano-domenet allerede i noen år. Den minste bredden på transistorporten
i integrerte kretser er 14 nm, og kvanteeffekter har begynt å gjøre seg
gjeldende. Dette har imidlertid ikke blitt utnyttet til fulle; ofte har
problemene med de små dimensjonene (varmeutvikling, tunnelering,
utfordringer med å bruke litografi) overskygget mulighetene. Dette vil
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endre seg når nye materialer som grafen og molekylære krystaller blir tatt
i bruk, og mange mener at det er først da det vil være korrekt å bruke
betegnelsen nanoteknologi om IT-bransjen.
•

Energi.
Nanoteknologi
kan
potensielt komme til nytte innen
så å si samtlige områder i
energisektoren. På SINTEF og UiO
har vi blant annet fokus på
solceller
og
termoelektriske
materialer. Solceller kan få
dramatisk øket effektivitet ved å
utnytte endringer i båndgap og
absorptivitet når materialer og
strukturer minskes til nm-skala.
Materialforbruket kan reduseres
drastisk ved å gå over til tynne I prosjektet SunSiC utvikler SINTEF
of Universitetet i Oslo ny solcellefilmer, og effektiviteten kan økes
teknologi basert på silisiumkarbid.
ved å integrere flere båndgap i én Her kan ett materiale fremvise tre
og samme solcelle. Termobåndgap som absorberer forskjellige
elektriske materialer kan for biter av solspekteret.
eksempel brukes til å omdanne
spillvarme til elektrisitet. Dette er varmekraftmaskiner basert på faste
stoffer, der det arbeidende fluidet er elektroner. Nanostrukturering kan øke
yteevnen til slike materialer signifikant, og er tema for flere pågående
prosjekter.

•

Bio og helse. Når nanoteknologi kobles med bioteknologi, oppstår et vell
av nye muligheter og utfordringer. Vi kan lære mye av biologiske systemer
når nye materialer skal designes, og nanoteknologi gir oss muligheten til å
manipulere biomaterialer på en helt ny måte. Samtidig er det viktig å sikre
seg mot å miste kontrollen, slik at farlige materialer eller organismer
utvikles. Dette området preges i stor grad av fantasi og science fiction i folks
oppmerksomhet. Likevel er det mange viktige produkter på vei som gir håp
om forbedret helse og miljø.

Det er viktig å ikke la seg blende av mulighetene, men å ta risikoer og
utfordringer på alvor. En rekke temaer er fortsatt uavklart; etiske
problemstillinger, helse, miljø og sikkerhet og juridiske prinsipper er blant de
områdene som fortsatt har mye å gjøre. Ikke desto mindre er det vanskelig å
ikke la seg imponere over de fremskrittene som allerede har blitt gjort, og av
alle de fantastiske mulighetene som ligger i det mangslungne feltet som kalles
nanoteknologi.

NTVA Årbok 2015

51

Innovation and Value Creation
Foredrag på NTVAs jubileumskonferanse i Stavanger 4. mars
Ole Melberg, Managing Partner, Energy Ventures
Introduction
Congratulations with your 60th year
Anniversary. I am happy to be invited to give a
presentation at this important conference
where the main themes circle around
robustness, sustainability, megatrends in the
industry, the carbon footprint, the energy mix
and innovation at a time when the future of the
energy business is much debated.
Little did I know that I would end up as anchor
speaker. Which is a challenge when it comes to
keeping your attention, but at the same time
gives me freedom to be somewhat more open
and flexible in my presentation? The title given
to me is “Innovation and Value Creation”. I could
Ole Melberg
have added: “in the Energy Industry”. I see
Foto: Lars Thomas Dyrhaug
robustness as a key element in any recipe for an
innovator in the energy sector. This is a two way street: Firstly, successful
innovation in this industry often takes 10 – 20 years and more from idea to a
proven commercial reality. Thus, innovators need to know that the industry has
a long term, robust perspective and secondly, successful innovation plays an
important part in making the industry robust over time.
Do we have a robust industry with a long term future?
Against this backdrop let me show some well known graphs from Exxon, BP and
IEA, depicting both the energy mix and the long term growth. As shown there is
no doubt that our industry has a long term future. It is therefore with
amazement that we yet again from an industry with such a long term
perspective see it act with such short sightedness. The oil companies’ recipe
when the going gets tough is cost cutting, redundancies, reduction in technology
development an R&D, capital discipline and next quarter’s results. I agree that
such austerity measures will create a healthier and more robust industry when
markets improve. This strategy will, however, both make it more difficult to get
back to normalcy at the same time as it will take longer time to get there. Having
been through six market up- and downturns in my career, I am probably too old
to experience the next downturn, although I hope to take part in this coming
upturn. What I do hope and would like to suggest, however, is that the main
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players during the next upturn show much better cost discipline and soberness
during the upturn. This is the best recipe to create the long term robustness our
industry needs.
Energy Ventures
Energy Ventures is an internationally well recognized investment company
making equity investments into late venture and early growth companies which
have a unique technology, equipment or services offering into the upstream oil
and gas industry. We have offices in Houston and Aberdeen and are
headquartered here in Stavanger. Total committed capital approaches USD 1
billion. Our investor base is truly international. Our investment mandate is
worldwide with main focus on North America, the UK and Norway. Since we
started operating in 2002 more than 4,000 investment opportunities have been
presented to us. We have to date made 38 investments and 17 exits
Innovation and Value Creation
Our business is to offer all of our knowledge, expertise and network to our
portfolio companies assisting management of these companies to develop their
products and services, demonstrate the strategic value, get them into the
market and grow the companies. And then sell them off.
I think a good way to demonstrate the positive link between innovation and
value creation within what we do in Energy Ventures is to highlight some of our
investments made here in Norway and elsewhere. We can look back to several
successful investments. Crating value for for our investors, for management of
our portfolio companies and most importantly for the buyers of the companies
and the industry. All the companies I will mention experienced a positive
development in job creation and turnover during our stewardship. The first
coming to my mind is APL, an Arendal based very innovative company, which
with good help from Statoil developed world class offshore buoy loading
systems and associated mooring and fluid transfer systems for shuttle tankers,
FPSOs, FSOs and other vessels offshore. At the end of our tenure this company
became listed on Oslo Stock Exchange and following a period of ownership
within the Bergesen Group, it was acquired by NOV. Where the technology
today is the key part of their FPSO business. We assisted Sense Intellifield in the
development of their solutions for remote asset management / integrated
operations. This company was sold to Kongsberg where it today is an important
part of their offering. Sense EDM was a supplier of rig packages, rig automation
and control systems. We sold this company to TTS in Bergen, which in turn has
sold it on to Cameron, where it today is the key asset in their rig equipment, rig
automation and control business. NCA, a local supplier of cutting, well
abandonment and P&A businesses, was sold to Oceaneering. Our two latest
sales are the sale of Cubility, a novel system for mud handling, treatment and
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control, which was sold to a financial buyer and 2TD, a technology company
developing a unique proprietary rotary steerable system which was sold to
Nabors. Successful international exits include the sales of NovaDrill to
Schlumberger, DDS to FMC, Red Spider and IWC to Halliburton, Caltec to
Petrofac and MTEM to PGS.
These transactions have created good value for our investors, management of
the companies and in most cases also for the buyers of the companies. It is,
however, a very risky business. We are providing professional equity at a time
and stage where bank finance is not available.
What is the business model which makes this possible?
•

The team with first class industry expertise

•

The network

•

Our international / global presence

•

Co-operation with the oil companies

•

Hard work

Some examples
I thought it could be useful if I presented some of our present portfolio
companies to you; highlighting their value proposition
•

Ziebel

•

Halfwave

•

Zi-Lift

•

HICOR

•

Deep Casing Tools

Our investment philosophy and value creation
What are we looking for when we invest? Show the figure from the presentation
used in Singapore recently
And how is it that we go about getting value out of our investments? We
compress the time, leverage on our competence, resources and network and
partners. We have in addition strong focus on the technology / the product /
the service. It is the value that new technology products and services bring to
the market which is the main drivers behind our investments. It is only when
we get this right that there are willing buyers out there who can roll out the
technology products and services to the international market. The name of the
game for us and for the entire industry is to reduce costs, improve reliability /
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robustness / productivity and reduce risks. Which are all the more important
when the market conditions are as we experience them to-day.
Some challenges offered by the present downturn
a) More difficult to find sponsor oil companies for first usage, pilot or Joint
Industry Projects
b) The strong focus on the near term and next quarter’s financial results, takes
away some of the longer and long term thinking and considerations which
are so important for successful development of new technology
c) The managers in the industry like to state that technology remains
important despite the downturn. Whilst our experience talking to the
technology / R&D experts in the oil companies often finds that the R&D
budgets are one of the first to be reduced.
d) We are dependent on first usage / early deployment of our portfolio
companies’ technology products and services. Delays and cancellation of
projects are difficult for any new company which often, nearly always,
operates under severe capital constraints.
e) In general we have very good experience working closely with the
corporate VCs In some companies the co-operation between them and the
line or supply chain management could be better
Conclusion
The timely and consistent development of new, high impact technology
products and services have been and always will be important to unlock the
value potentials in this industry and to manage to deliver quality products to
the market at affordable prices and with the lowest possible carbon footprint.
The best ideas are often found when the going is rough. Thus it is a paradox to
me that as we have experienced it, the present market downturn to a certain
extent hinders and delays the development of new technology products and
services, which would have enabled the longer term robustness of the energy
business. And at the same time reduces the value creation offered by
innovation.
Thank you for your attention.
(Ole Melberg døde 16. mai 2015)
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Forskningssamarbeidet med Kina
Foredrag på NTVA-møte i Oslo 11. mars 2015
Dr. Kari Kveseth, Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt
•

Kina fremstår i dag som en forskningsgigant med en utrolig vekst i
forskningsbudsjetter ingen har sett maken til.

•

Kinas forsknings- og innovasjonspolitikk følger i stor grad internasjonale
modeller/OECDs anbefalinger. Forskning og høyere utdanning anses som
en vesentlig drivkraft med sterk politisk støtte.

•

Kina er et av de prioriterte samarbeidslandene for Norge. Områder innen
energi, miljø/klima, landbruk og marin sektor står sterkt i dag og byr på
mange nye muligheter. Fremtidsperspektivet bør omfatte IKT,
materialer/nanoteknologi, og ikke minst livsvitenskap er de raskest
voksende fagområdene i Kina.

•

Kinas største utfordringer er knyttet til modernisering av sitt forskningsog utdanningssystem og utvikling av en SMB-sektor for styrking av
innovasjonsevnen.

•

Dette gjør at Kina representerer muligheter men også utfordringer i et
globalt perspektiv

Denne artikkelen bygger på foredrag om samme emne holdt i NTVA Oslos medlemsmøte 11. mars 2015. Foredraget bygger på innspill fra et bredt kontaktnett i
forskningsmiljøene samt kunnskap, innsikt og oppfatninger jeg har fått gjennom mitt
arbeid i Norges forskningsråd og som Forskningsråd ved den norske ambassaden i
Beijing i perioden 2010-2013.
Utgangspunktet
Kina fremstår i dag som en stadig viktigere part i det geopolitiske bildet hvor
tyngdepunktet er flyttet fra områdene rundt Atlanteren til Stillehavet. Kina er
verdens nest største økonomi og det er kun USA som investerer mer i forskning.
Kina har de siste 10 år gjennomgått store endringer; landet har verdens rikeste
regjering, spiller en økende rolle i internasjonale organisasjoner, har bragt 500600 millioner kinesere ut av fattigdom, utvikler seg til et velutdannet samfunn,
har verdens største hjemmemarked og en betydelig billig, men i hovedsak
ufaglært, arbeidsstyrke.
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Utviklingen har vært uten
sidestykke globalt. Det
stilles
likevel
flere
spørsmålstegn; kan den
økonomiske veksten fortsette? hvordan dreie utviklingen i en bærekraftig
retning? hvordan profitere i
større grad på de store
investeringene i forskning?
Smarte
løsninger
på
forbruk, distribusjon og
produksjon av energi vil bli
avgjørende for den videre
veksten.
Den 12 fem-årsplanen (2011-2015) adresserer disse utfordringene. Det mest
fremtredende i den siste 5 års planen er de sterke signalene om utvikling av et
harmonisk, stabilt og mer bærekraftig samfunn, økt innenlands forbruk og økt
eksport av høyteknologi-produkter samt økt internasjonal samarbeid innen
FoU.
Sterk satsing på forskning og innovasjon
Kinas
systematiske
investering i forskning og
målrettede tiltak er basert på
en langsiktig politikk, stedighet over tid og sterk politisk
forankring. Pressede FoUbudsjetter i EU, Japan og US
fører på sin side til en stadig
sterkere posisjon for Kinas
forskning.
Innovasjonspolitikken følger i
store trekk OECDs anbefalinger. Utgangspunktet var å
hente inn teknologi og lukke
kunnskapsgapet, modellene
var
USA,
Tyskland
og
Frankrike. I dag er fokuset rettet mot “The Open Method of Innovation” (OMI)1
1

OMI; Forskningsaktører og industri diskuterer strategier samt deler ideer, kunnskap og
teknologier på tvers av landegrenser
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som er kostnadsbesparende og gir tilgang til det internasjonale sterkt voksende
kunnskapsmarkedet. Målet er “Indigenous” (original eller nasjonal) innovasjon
bygget på nasjonale prioriteringer som integrerer forskning, teknologi og
utdanning – kunnskapstriangelet.
De viktigste forsknings finansierende institusjoner i Kina er MOST (MoE), CAS
og NSFC2. Det samlede FoU budsjettet er tredoblet siden 2005; med en
tredobling av NSFCs budsjetter fra 2006 og en økning i CASs budsjetter på
150 % siden 2007. Næringslivet, primært Store statlige bedrifter (SOE), bidrar
med 72 %. Kinas største utfordringer er knyttet til modernisering av sitt
forsknings- og utdanningssystem og utvikling av små og mellomstore bedrifter
(SMB) for styrking av forskningsbasert innovasjon.
Muligheter og utfordringer i et globalt perspektiv
Verdenssamfunnet står overfor store globale utfordringer. Internasjonal
forskning må til for å kunne møte disse utfordringene. Dette er utfordringer
ingen land kan løse alene. Det dreier seg om å kombinere fortsatt økonomisk
vekst med en bærekraftig ressursutnyttelse, om klimautfordringene, vannmangel og om fattigdomsbekjempelse (Millenniumsmålene). På grunn av sin
størrelse og sterke økonomiske vekst spiller utviklingen i Kina en stadig større
rolle innen alle disse sektorene.
Kina har 20 % av verdens befolkning,
men kun 7 % av verdens dyrkbare land,
7 % av ferskvannet og 2 % av oljeressursene. Derimot har de en av
verdens største kullreserver, og disse vil
de fortsette å bruke.

Noen nøkkeltall


BNP har økt med 10 % pr år siste
10 år, nå redusert til 7,5 %



R&D/BNP; 2,2 % i 2013, 72 % fra
SOE. 0,7 % i 2000, mål 2,5 % innen
2020

Som verdens produsent av våre forbruksvarer er Kina verdens største
 2500 universiteter/colleges, 9
utslippskilde for svoveldioksid og
topp-universitet valgt i 1998, i dag
40
karbondioksid, noe som utgjør både en
global og en regional/lokal trussel. I
 30 % av 18-22 åringer i dag
60 % av året er konsentrasjonen av små
i
d
i
i
4%i
partikler (PM2.5/m3) i lufta i Beijing
høyere, til dels langt høyere, enn 150 ug/m3, satt av WHO som helse-skadelig.
Delvis pga. av dette er antall dødsfall fra luftveissykdommer 11 ganger høyere
i Kina enn i Vesten. Dette underbygges av en rapport som ble publisert i fjor
som viste at kinesere i Sør Kina lever i gjennomsnitt 5,5 år lengre enn sine
landsmenn i Nord Kina.
2

Ministry of Science and Technology (and Education) (MoST (MoE)), China Academy of
Sciences (CAS), National Natural Science Foundation of China (NSFC)
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Det er store miljømessige
bekymringer knyttet til
økningen av Kinas energibehov de neste 20 årene,
siden mesteparten av
denne energien (70 %) vil
måtte komme fra kull. Kina
revolusjonerer derfor nå
sin energi-strategi med et
sterkt innslag av fornybar
energi (sol, vind), renere
energiteknologier (CCS),
et mer effektivt energisystem (Grid-systemet) og
økt satsning på kjerne og vannkraft. På sikt vil dette lede til reduksjon av
luftforurensningene.
Luftforurensningene er meget synlig i de store byene, særlig i Nord-Kina. Men
vannmangel og forurensning av vannressursene er et like stort problem, om
enn ikke like synlig for alle. Imidlertid er det slik at store deler av det sentrale,
nordlige og nordvestlige Kina i dag sliter med alvorlig vannmangel. De
begrensede vannressursene er så forurenset at de i liten grad er brukelig som
råvann til vannverkene. Et av hovedproblemene for vannkvaliteten er diffus
avrenning av næringsstoffer, spesielt fosfor, fra landbruk og bosetning. Dette
skaper en sterk algeoppblomstring med bl.a. giftige blågrønnalger.
Kina har vedtatt en ny
miljølov fra 2015 med
ambisiøse mål om å
redusere luft- og vannforurensingene. Det er
avsatt betydelige beløp
(tilsvarende flere 1000
milliarder norske kroner)
for å følge opp planene
gjennom
stimuleringstiltak, med fastsatt og
tidfestede detaljerte mål
for reduksjonene hvor 300
NGO3er godkjent for å
kunne påklage uønskede beslutninger, manglende fremdrift etc. Det er de
provinsiale/lokale myndighetene som er ansvarlig for reguleringene og
3

NGO; Non Governmental Organization/Frivillig organisasjon
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gjennomføringen av planene. En stor utfordring for implementeringen er
imidlertid de motstridende interessene på provinsielt/lokalt nivå mellom
fortsatt økonomisk vekst og miljøet.
Mange norske og kinesiske prioriteringer er sammenfallende og fag- og
forskningsmiljøer fra begge land har et omfattende samarbeid. Av større
satsninger kan nevnes samarbeidet om CCS4, utvikling av et effektivt
energisystem, forskning og forvaltning innen miljø (spesielt luft og vann) og
klima, landbruks- og marin forskning. Større norske sentre (f.eks. CIENS) og
institutter med sterk internasjonal profilering og forankring, finansiert av
Norges forskingsråd og/eller EU, spiller en betydelig rolle for å belyse
problemstillinger og muligheter innen disse sentrale feltene, men også for å
medvirke til utviklingen av ny kunnskap og teknologi, som bidrar til nødvendig
tilpasset policy og forvaltningsmessig praksis.
Avsluttende kommentarer
Det globale forskningslansskapet vi er kjent og fortrolig med er i endring. For
å forstå våre egne behov for endringer og muligheter må vi nå se etter
forskningsresultater og innovasjoner i Asia, hvor Kina i stadig økende grad får
en styrket posisjon i. Kina er valgt som ett av åtte prioriterte samarbeidsland i
Forskningsrådets internasjonale strategi, for å gi norsk forskning anledning til
fortsatt å være tilstede og være en sentral aktør sammen med alle andre
prestisjetunge internasjonale aktører som forstår nødvendigheten av å være en
del av det kunnskapssamfunnet som utvikles i Kina.
Kina leverer på input, men det gjenstår fortsatt å se de virkelig store resultater
og gjennombrudd. Implementering av politikken, særlig på tvers av sektorer
og mot det internasjonale kunnskapsmarkedet er fortsatt en utfordring. De
positive reformene i forsknings- og utdanningsinstitusjonene videreføres for
ytterligere å skape økt kreativitet, intuisjon og originalitet med særlig fokus på
kvalitet, internasjonalisering og innovasjonsevne. Kinas planøkonomiske
tradisjon utfordres, både i forhold til SOE og overfor FoU-institusjonene – mer
fleksibilitet og mindre politisk styring er nødvendig. SOE med sitt sterke bidrag
(72 %)til kinesisk FoU kan være et hinder for økt innovasjon med for sterk
profilering av kortsiktige utviklingsarbeid og svakt internasjonalt samarbeid
som fører til små forbedringer i kjente produkter heller en nyskapende/
originale innovasjoner. SMB må bygges opp og få en økt rolle i innovasjonspolitikken. OECD understreker at Kina for å lykkes i sine strategier må bevege
seg utover gjenhentingsfasen, blant annet ved å satse mer på grunnforskning
(en fordobling av dagens nivå på 5 %) og styrke sin synlighet, sitt internasjonale
samarbeid og engasjement. Kinas suksess vil avhenge av hvor langt Kina er
villig til å reformere sitt forskningssystem og ikke minst styringen av dette. Et
4

CCS; Karbon-fangst og lagring
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underliggende problem for kinesiske forskere en svak evne til assosiasjon og
intuisjon. Dette skyldes dels at selvstendig, kritisk og fri tenking ikke appellert
til i det kinesiske utdanningssystemet. Skal Kina evne å produsere Nobelpriser
må de klare å slippe sine forskere fri til å tenke selv.
Forskning- og innovasjonspolitikken i Kina representerer svært interessante
samarbeidsmuligheter for Norge. Norske fagmiljøer har mye å gi og mye å hente
i et økt samarbeid. Norsk erfaring med tverrfaglig samarbeid, nærheten mellom
forvaltning og forskning og bruk av samfunnsvitenskapelige forskning
representerer en unik kompetanse det er stor interesse for i Kina. For norske
forskere representerer Kina en unik mulighet til å studere effekten av sterke
endringer i f.eks. miljøfaktorer (“field laboratory”), tilgang til lange data serier
og muligheten til å videreføre samarbeidet med profilerte aktører som sikrer
oss en sentral posisjon i det fremtidige forskningsfelleskapet. I dagens politiske
situasjon er det viktig å merke seg at forskningssamarbeidet bygger på
langsiktige kontakter og vennskap som på sikt vil kunne bidra til å myke opp
den fastlåste politiske situasjonen.

Klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid - årsaker og
effekter
Foredrag på NTVA-møte i Trondheim 24. mars 2015
Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, Uni
Research Klima,
Bjerknessenteret for klimaforskning (atle.nesje@uib.no)
For å kunne skille mellom naturlige og
menneskeskapte klimaendringer må vi vite
hvordan klimaet har variert naturlig i
fortiden.
Vær og klima
Hva er forskjellen mellom vær og klima?
Klima blir vanligvis definert som gjennomsnittet av forskjellige meteorologiske
variabler, for eksempel temperatur, nedbør,
lufttrykk og vind, i en region over en periode
på 30 år. For at man kan si om klimaet har
endret seg, må vi altså se på gjennomsnittlige
værendringer fra en 30-årsperiode til den
neste. Dagens standard normalperiode
referer til gjennomsnittsværet i perioden 1961-90. Neste klimatiske
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normalperiode får vi i 2021 og vil være basert på meteorologiske data for
perioden 1991-2020. Når man leser aviser og hører på debatter i radio og på
TV kan man av og til få inntrykk av at klimaet endrer seg fra måned til måned
eller fra ett år til det neste. Dette er altså ikke riktig. I Norge går instrumentelle
værdata (hovedsakelig temperatur og nedbør) tilbake til omtrent 1860.
Klimaendringer i fortiden
Hvis man skal rekonstruere vær- og klimaforhold lenger tilbake i tid enn det
finnes meteorologiske observasjoner, benyttes historiske kilder og data/
målinger som på en indirekte måte, fra såkalte proksydata, gir opplysninger om
fortidens vær og klima. Dette kan for eksempel være årringer i trær, pollen,
planterester, organismer som lever i havet, iskjerner, havbunns- og
innsjøsedimenter, samt morenerygger som gjenspeiler breers størrelsesvariasjoner. Rekonstruksjoner av klimaet på jorda de siste 500 millioner år
viser at klimaet alltid har vært i endring og at det har vært lange perioder med
både varmere og kaldere klima enn i dag. Noen av de langsiktige klimaendringene som strekker seg over millioner av år kan knyttes til kontinentenes
forskyvning, mens noe mer kortvarige endringer tilskrives ytre klimapådriv,
som for eksempel variasjoner i jordbanens form (eksentrisitet), variasjoner i
jordaksens helningsvinkel (mellom 21,5 og 24,5o) og presesjon (når på året
jorda er nærmest sola). Mer kortvarige vær- og klimaendringer, fra tusenårs- til
dekadisk skala, kan tilskrives variasjoner i solaktivitet (solflekksykler) og
vulkanutbrudd. Noe av endringene kan også knyttes til interne klimaforhold på
jorda, som for eksempel endringer i havstrømmers styrke og retning.
Istider og mellomistider
Studier fra områder som har vært dekket av store innlandsiser, samt data fra
dyphavssedimenter, viser at de første istidene på den nordlige halvkule startet
for omtrent 2,6 millioner år siden. Man trodde lenge at det hadde vært fire store
istider de siste 2,6 millioner år, men analyser av foraminiferer (encellede
poredyr med kalkskall) i dyphavssedimenter viser at det har vært 40-50 kalde
og varme perioder i løpet av denne perioden. Landskapet i Norge er dermed et
resultat av prosesser som har virket gjennom 40-50 istider og mellomistider.
Vekslinger mellom istider og mellomtider blir forklart med samspillet mellom
de tre orbitalparametrene (1) eksentrisitet (periodisitet ca. 100.000 år, (2)
jordaksens helningsvinkel (periodisitet ca. 41.000 år) og (3) presesjon
(periodisitet ca. 19.000/23.000 år). På grunn av presesjonen var jorda for
11.000 år siden nærmest sola om sommeren, mens jorda nå er nærmest sola
om vinteren. For 11.000 år siden var derfor solinnstrålingen om sommeren
omtrent 10% større enn i dag. Når man beregner den samlede innstrålingen av
disse tre faktorene bakover i tid, sammenfaller de med periodene da det var
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istider og mellomistider på jorda. Beregninger av orbitalparameterne viser at
neste istid kan komme om 30.000-50.000 år.
Siste istid
Man trodde lenge at klimaet under siste istid, som begynte for omtrent 115.000
år siden, var stabilt kaldt og at hele Norge hadde vært kontinuerlig dekket av en
innlandsis frem til slutten av siste istid for 11.700 år siden. Data fra kystnære
lokaliteter som inneholder daterbart organisk materiale og fra sedimenter på
kontinentalsokkelen vest for Norge, samt iskjernedata fra Grønland, viser
imidlertid at temperaturen varierte betydelig gjennom siste istid, kanskje så
mye som 10 grader innenfor noen hundre år, og at fronten til innlandsisen
rykket fram og smeltet tilbake ut og inn av fjordene 5-6 ganger i løpet av siste
istid. Innlandsisen over Skandinavia nådde sin største utbredelse og tykkelse
for omtrent 20.000 år siden.
Perioden etter siste istid
Dagens mellomistid begynte for 11.700 år siden. Dette ser man for eksempel
som en brå oppvarming i iskjerner fra Grønland, en rask tilbaketrekning av
isbreene i Norge og på vegetasjonssammensetningen i boreprøver som
inneholder planterester fra bunnen av myrer og tjern som på den tid var blitt
isfrie langs kysten og i fjellet. Etter at innlandsisen som dekket Skandinavia
hadde forsvunnet som et resultat av et varmere klima (på grunn av presesjonen,
se ovenfor), steg temperaturen om sommeren og i en periode fra omtrent 9000
til 6000 år siden var den gjennomsnittlige sommertemperaturen periodevis
omtrent 1,0-1,5 grader høyere enn i dag. Dette førte til at skoggrensen, selv om
vi korrigerer for landhevningen som har funnet sted siden den gang, var 200300 meter høyrere enn i dag. Furustokker begravd nede i myrer og på bunnen
av tjern over dagens furuskogsgrense, for eksempel i Jotunheimen og på
Hardangervidda, er fra denne varmetiden. Flesteparten av dagens norske
isbreer var også bortsmeltet i denne perioden. Fra omtrent 6000 år siden ble
imidlertid klimaet kjøligere og fuktigere. Dette førte til at skoggrensen krøp
nedover og isbreene ble nydannet i høyfjellet. Studier viser at Jostedalsbreen
var helt vekksmeltet og ble nydannet for 6100 år siden. På 1400-tallet, og
spesielt fra 1600-tallet til midten av 1800-tallet, var det en kjølig periode som
blir kalt “den lille istiden”. I denne perioden var det flere uår i Norge på grunn
av avlingssvikt og mange naturskader. De fleste norske isbreene hadde sin
største utbredelse siden slutten av siste istid på midten av 1700-tallet.
Global årsmiddeltemperatur 1850 til i dag
En sammenstilling av den globale årsmiddeltemperaturen viser at
temperaturen var 0,3-0,4 grader lavere enn gjennomsnittet fra 1850 til i dag
frem til omtrent 1910. Deretter begynte temperaturen å stige frem til 1940-
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tallet, for så å synke noe fram til slutten av 1970-tallet. Deretter steg den globale
årsmiddeltemperaturen omtrent 0,6 grader frem til begynnelsen av 2000-tallet.
Siden da har den globale gjennomsnittstemperaturen holdt seg noenlunde
stabil. 2014 var imidlertid det varmeste året som er målt globalt, med en
anomali på +0,56 grader i forhold til gjennomsnittet fra 1850 til i dag.
Temperaturutviklingen på kloden de siste tiårene er et resultat av en
kombinasjon av naturlige klimapådriv, som vulkanutbrudd og endringer i
solaktivitet, samt utslipp av drivhusgasser fra brenning av de fossile
energikildene kull, olje og gass. FNs klimapanel har ved å sammenstille
publiserte observasjoner av temperaturutviklingen regionalt og globalt og
sammenholdt de med modellsimuleringer funnet at det er en påviselig
menneskeskapt komponent opp på de naturlige temperatursvingningene, og at
denne menneskeskapte komponenten har blitt tydeligere de siste tiårene.
Karbondioksidinnholdet i atmosfæren har vært målt ved Mauna Loaobservatoriet på Hawaii siden 1958. Da var CO2-konsentrasjonen i atmosfæren
ca. 315 ppm (parts per million), mens den i dag (2015) er omtrent 400 ppm.
Målinger av atmosfærens innhold av karbondioksid fra ørsmå luftbobler i
innlandsisen i Antarktis viser at atmosfærens innhold av CO2 de siste 800.000
år har variert i takt med istidene/mellomtidene og derfor i takt med jordas
gjennomsnittstemperatur. Målingene viser også at atmosfærens naturlige CO2innhold før den industrielle revolusjon ikke har vært høyere enn omtrent 300
ppm de siste 800.000 årene, mens vi i dag altså er oppe i ca. 400 ppm.
Klimautviklingen i Trøndelag fra 1900 til i dag
Meteorologisk institutt har utarbeidet regionale oversikter over temperatur og
nedbør i Norge fra 1900 til i dag. Denne oversikten viser at årsmiddeltemperaturen i Trøndelag i 2014 var den høyeste som har vært målt siden
1900, med en gjennomsnittstemperatur på 2,4 grader høyere enn i normalperioden 1961-90. Det var også varme år i Trøndelag i 2011, 2006, 1990 og
1930, mens det var kalde år i 2010, 1966, 1919, 1915 (kaldest) og 1900. Når
det gjelder årlig nedbør i Trøndelag, viser oversikten fra Meteorologisk institutt
at 2011, 1983 (mest nedbør), 1973, 1971 og 1921 var nedbørsrike år, mens
2014, 1996, 1974, 1960, 1937 og 1910 var nedbørfattige år i Trøndelag.
Ekstremvær
De siste årene har vi også opplevd perioder med det som meteorologene kaller
ekstremvær, som for eksempel kraftig nedbør som har ført til flom og skred,
perioder med sterk vind av orkans styrke som har ført til skader på bygninger
og på installasjoner langs kysten som følge av høye bølger og stormflo. Dessuten
har kraftig tordenvær med tilhørende lynnedslag og kraftig regn ført til store
materielle skader. Det har også vært perioder med lave vintertemperaturer på
indre strøk av Østlandet og i Finnmark.
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Endringer på norske isbreer
Norges vassdrag- og energidirektorat utfører massebalansemålinger på flere
norske isbreer for å studere volumendringer fra år til år og over en lenger
tidsperiode. Systematiske massebalansemålinger ble påbegynt tidlig på 1960tallet. Når man plotter måleresultatene samlet, viser det seg at de kystnære
breene har lagt på seg i volum, mens innlandsbreene, for eksempel i ØstJotunheimen, har minket i volum siden begynnelsen av 1960-tallet. Denne
forskjellige utviklingen tilskrives at volumøkningen på de kystnære breene på
Vestlandet gjenspeiler den økte vinternedbøren, mens volumreduksjonen på
innlandsbreene reflekterer den stigende sommertemperaturtrenden. Volumreduksjonen har vært spesielt stor etter 2000, hovedsakelig på grunn av varme
somre. Dette har også gitt seg utslag i at mange brefronter har trukket seg mye
tilbake.
Fremtidig havnivå
En av effektene av økt smelting av is på land (Antarktis, Grønland og mindre
fjellbreer og iskapper), samt at havvannet utvider seg på grunn av at det blir
varmere, er at det globale havnivået i henhold til FNs klimapanel stiger omtrent
3,1 mm i året. Når man skal gjøre beregninger av hvor mye havnivået kan stige
langs norskekysten, må vi imidlertid korrigere for landhevningen som
fremdeles finner sted, samt endringer i geoiden ved at masse forsvinner fra
Grønland når isen smelter. Som et resultat av at landet var dekket av en
innlandsis under siste istid, stiger fremdeles landmassen langs vestlandskysten
ca. 1 mm i året, mens landmassen i Oslo og Trondheim stiger 4 mm i året.
Beregninger utført av Bjerknessenteret for klimaforskning og gjengitt på
Miljøstatus.no viser at det i Trondheim og Oslo, på grunn av den pågående landhevningen, kan bli en netto relativ havnivåsenkning på henholdsvis 6 og 8 cm
innen 2100, mens det i Kristiansand og Bergen kan bli en netto relativ
havnivåstigning på henholdsvis 58 og 54 cm innen 2100. Det er imidlertid viktig
å få frem at det er knyttet relativt store usikkerheter til disse tallene, i
størrelsesorden -20 til +35 cm.
Oppsummering
Oppsummert vil nok fremtidige klimaendringer bli en av de store utfordringene
som vil ha mye å si for politikkutformingen lokalt, regionalt og globalt, for
næringsveier, teknologiutvikling og samferdsel. For den naturvitenskapelige
forskningen blir det utfordringer knyttet til forskning og formidling, spesielt til
samfunnsviterne, av det naturvitenskapelige grunnlaget for de pågående
klimaendringene og hva som trengs for å tilpasse oss endringene. For
teknologisk forskning blir det viktig å utvikle bærekraftige energiløsninger med
økt bruk av fornybare energikilder. Teknologier er i stor utstrekning kjente og
mange nye vil helt sikkert komme, men det er behov for forskning og formidling
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om hvordan teknologien kan settes i system og komme i bruk. For kultur- og
samfunnsvitenskapene blir det viktig med bevisstgjøring om holdninger og
verdier. Men viktigst er at beslutninger som politikere og myndigheter gjør i
klimaspørsmål er forankret i vitenskapsbasert kunnskap.

Åpningsinnlegg – Kunnskapsdrevet næringsutvikling
Sammendrag av åpningsinnlegget på NTVAs 60 årsjubileum i Bergen
18.5.2015
Statsråd Monica Mæland, Nærings- og fiskeridepartementet
Kjære medlemmer av Norges tekniske
vitenskapelig akademi, kjære representanter for høyere utdanning, forskning,
studenter og næringsliv,
Gratulerer med 60 årsdagen til Norges
tekniskvitenskapelige akademi.
Et 60-årsjubileum er jo en markering av
en betydelig tidsepoke. Og jeg vet at
jubileet skal markeres hele året til ende
– i fire norske byer.

Monica Mæland

Foto: Tor Farstad

Her i Bergen har dere valgt temaet
“Kunnskapsnasjonen Norge”. Dette er et
tema som står sentralt i Regjeringens
politikk. Kunnskap er jo kvintessensen i
hele “næringskjeden” – fra grunnforskning gjennom innovasjon og til
verdiskaping i industri og næringsliv.

I løpet av de seksti årene NTVA har eksistert, har naturligvis den teknologiske
utviklingen vært voldsom i vår del av verden. I oppstartsåret 1955 var det en
rivende teknologisk utvikling allerede godt i gang. Den resulterte i nye
forbruksvarer som det naturlig nok også skulle informeres om. Det er litt
morsomt å se tilbake på hvem informasjonen rettet seg mot – det var kvinnene
som skulle overbevises. I 1955 kom derfor informasjonsfilmene “Kjære
husmor”. I de tre tiårene filmene ble lagd, var målet å informere hjemmenes
finansministre, kvinnene, om fordelene med de nye produktene – fra plastens
og støvsugerens inntog til praktiske strømpebukser.
Parallelt med nye forbruksvarer som gjorde livet enklere, foregikk det store
forskningsarbeider for å fravriste naturen skjult kunnskap. Det må være lov å
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si at også Bergen har bidratt med sin andel til en betydelig kunnskapsutvikling
som ender i en nobelpris i fysikk i 1973. Den gjeve prisen ble tildelt et av
Bergens bysbarn, Ivar Giæver. Giæver som da hadde oppnådd amerikansk
statsborgerskap, fikk prisen sammen med to andre forskere på kvantefysikkfeltet.
***
Det går en linje fra kunnskapsutviklingen som skapte nye plastprodukter til
hjemmene, Giævers bidrag til ny kunnskap om fysikkens lover, til våre dagers
næringer og produkter. Hvordan kan regjeringen, industrien og
forskningsmiljøene her hjemme samarbeide rundt kunnskapsutvikling og
innovasjon?
Vi vet at kunnskap er viktig for det fremtidige næringslivet, og Norge trenger
tilgang på dyktige fagfolk. I en globalisert verden blir også kunnskap et stadig
viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene.
For å starte med regjeringen, for oss er det et prioritert mål å bidra til den
viktige kunnskapsutviklingen – gjennom forskning og høyere utdanning. Vi gjør
det for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden. En
høyere utdanning fundert på kvalitet gir oss også kompetente arbeidstakere.
Og kvalitet i forskningen legger grunnlaget for nye innovasjoner som skal skape
trygge arbeidsplasser.
Regjeringens bidrag er langtidsplanen for forskning og høyere utdanning frem
mot 2024. Planen har som overordnet mål å styrke Norges konkurransekraft og
innovasjonsevne. Det gjør den ved å bidra til å løse store samfunnsutfordringer
og gi hjelp til å utvikle fremragende fagmiljøer.
Forskning og utviklingsarbeid koster, og regjeringen har vedtatt at de offentlige
bevilgningene på dette området skal trappes opp til tilsvarende én prosent av
BNP.
Planen inneholder seks langsiktige prioriteringer, én av disse er muliggjørende
teknologier. Her bygger regjeringen videre på den forrige regjeringens
strategier for slike teknologier – som biotek og IKT i tillegg til strategi for
nanoteknologi frem mot 2021.
***
Nanoteknologi er et godt eksempel for å illustrere tre sider ved kunnskapsutvikling og innovasjon. Nanoteknologi viser oss at noe veldig lite kan ha en stor
påvirkning.
For det første, denne teknologien representerer ny kunnskap med potensial
til å utløse bærekraftig endring og fornyelse, og til å styrke konkurranseevnen til industrien. Forventningene om de samfunnsmessige
fordelene ved å ta i bruk nanoteknologi er store, og de er knyttet til det faktum
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at vi blir flere og flere på denne planeten. Og mange av oss foretrekker å leve i
byene.
Det fører til press på innovasjon knyttet til energi, miljø, helse og mat. Det er
med store bidrag fra nanoteknologi at man ser for seg at fremtidens produkter
og næringer vil komme – på områder som olje, gass, energi, miljø og
kreftmedisin. Områder som alle reflekterer vår tid. Og potensialet for
verdiskaping er stort.
***
For det andre, foreløpig vet forskerne ikke vet nok om effekten av små
nanopartikler i møte med mennesker og natur. Dette reiser en rekke spørsmål
knyttet til sikkerhet, etikk og samfunn.
Derfor må vi sørge for at nanoteknologi bidrar til økt konkurransekraft og
bedre styring av samfunnsutfordringer - men uten uønskede effekter på
helse, miljø og samfunn. Dette er et ansvar for alle i verdikjeden som bidrar til
å utvikle produkter basert på nanoteknologi.
Samarbeid
For det tredje, nanoteknologi er aktuelt for de fleste bransjer og bruksområder.
Men ulike land kan ha mye å lære av hverandres bruk av nanoteknologi.
Nanoteknologi er også et dyrt område å fokusere på, fordi det krever
betydelige investeringer i en rekke svært dyre forskningsinfrastrukturer. Det
er derfor lite hensiktsmessig at hvert land bygger opp store parallelle
infrastrukturer på området.
For at vårt land skal kunne bidra til noe større i verden, deltar Norge i
internasjonalt forskningssamarbeid. Vi søker å samarbeide og lære av andre
viktige land som USA og Japan, og ikke minst innenfor det svært omfattende
europeiske samarbeidet som har vært utviklet over mange år, og nå pågår i
Horisont 2020.
Gode nettverk
At Norge i økende grad må bli en kunnskapsøkonomi, stiller krav både til
bedriftene og til forsknings- og utdanningssystemet.
Et fast fokus på forskningsbasert kunnskap er ikke nok. Vi må også ha evne til å
omsette ny kunnskap til innovasjon og næringsutvikling til beste for de
samfunnene hvor vi lever. For å oppnå dette trenger vi et tettere samarbeid i
kunnskapstriangelet mellom næringsliv, utdanning og forskning.
Bedrifter bør satse på kunnskapsarbeidere og på forskning og innovasjon.
***
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Samarbeidstanken kan også overføres til nasjonal samhandling mellom
utdanningsinstitusjoner.
Kunnskapsutviklingen innenfor realfagenes og de teknisk-vitenskapelige
fagene vil være helt nødvendig i en levedyktig økonomi som konstant må fornye
seg.
Derfor bør forskningssystemet satse på næringsrelevant forskning av høy
kvalitet. Høy kvalitet oppnås ofte i samarbeid med andre både for å få mest
mulig ut av forskningsressursene og for å sikre kvaliteten.
***
Nå som jeg er i ferd med å konkludere, vil jeg gjerne si at jeg er fullt klar over at
jeg står foran en fremtredende forsamling her; forskere fra ulike forskningsfelt,
rektorer for universiteter og høyskoler, studentene deres og representanter for
store næringer.
Dere gir meg et bilde av svært spennende muligheter!
Og det får meg til å tenke på noe jeg hørte en av de mest fremtredende
forvaltningstenkere i verden, Kjell Nordstrøm, si for ett par år siden. Jeg må bare
skyte inn at Nordstrøm har forsket på bedriftsstrategier, multinasjonale
organisasjoner og globalisering.
Et av hans mantra er at vi trenger å samhandle for å vite hva vi egentlig
vet. Fordi mye av vår kunnskap er taus, og vi vet mer enn vi kan uttrykke.
Nordstrøm sier at ved å samhandle med andre oppstår den magien der
kunnskap og innovasjon begynner å leve.
Institusjoner bør samarbeide, næringsliv bør samarbeide og byer og land bør
samarbeide med andre byer og land – der det er naturlig.
Avslutning
De teknisk-vitenskapelige fagene er i en særstilling når en økonomi skal utvikle
seg videre. NTVA har sin styrke i lange tradisjoner på området, men dere har
også nye impulser å gi.
Et jubileum som omfatter seks tiår, det utgjør en milepæl der det er naturlig å
se bakover, men ikke minst er det en anledning til å se fremover.
Hvor har veien gått, og hvor skal veien gå mot fremtiden?
Uansett hva svarene blir – regner jeg med at for NTVA vil et hovedmål fortsette
å være at akademiet videreutvikler seg som en aktuell arena for debatt om
naturvitenskapens og teknologiens betydning, en møteplass mellom akademia
og næringsliv, og ikke minst bidra til at enda flere smarte hoder velger
teknologiske og naturvitenskapelige fag. Klarer vi å få til dette, har jeg stor tro

NTVA Årbok 2015

69

på at vi vil utvikle ny kunnskap som kan åpne opp ubrukte muligheter – til det
beste for den enkelte, for bedriftene og for nasjonaløkonomien.
Jeg vil utfordre NTVA til å fortsette å fornye seg i fremtiden.
Jeg ønsker dere en fruktbar konferanse og lykke til med å bygge nettverk!
Takk for oppmerksomheten!

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) 60 år
En kortfattet historikk fortalt av Johannes Moe
jubileumsmiddag på Lerchendal Gård 9. september 2015
Vi har i dag i Trondheim hovedsetet for to
nasjonale vitenskapsakademier, nemlig:
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
(DKNVS) som ble etablert i 1767, og
Norges Tekniske Vitenskapsakademi
(NTVA) som ble etablert nesten 200 år
seinere, i 1955
Min lille historiske fremstilling om NTVA
tar utgangspunkt i DKNVS.
Grunnleggeren for DKNVS biskop Johan
Ernst Gunnerus døde allerede i 1773, kun
seks år etter etableringen av Selskabet.
Etter en meget kort glansperiode, ble det
da en rask nedtur. Selskabets museale
Johannes Moe
virksomhet, som grunnleggerne hadde
Foto: Lars Thomas Dyrhaug
etablert, og viktige stipendaktiviteter, ble
likevel opprettholdt og videreutviklet. Men man hadde ikke i Selskabet den nødvendige kompetansen som internasjonalt var forbundet med betegnelsen
“vitenskapsakademi”.
Denne situasjonen endret seg radikalt etter at Norges tekniske høgskole var
blitt etablert i 1910. Professor i mineralogi og geologi Johan Hermann Lie Vogt,
som seinere fikk navnet “Gammelvogten”, skrev allerede høsten 1912 et brev
til DKNVS hvor han hevdet at Selskapet “tro mot dets navn og ærverdige
historie” nå måtte sette seg som mål igjen “at virke som et virkelig videnskabsselskab”. Nå var dette blitt mulig, hevdet han, siden “Antallet af de i
Trondhjem bosiddende sælvstendig virkende videnskabsmænd er ved
Høiskolens opprettelse øget til det flerdobbelte”

70

NTVA Årbok 2015

Reaksjonen i DKNVS mot dette brevet var voldsom og negativ. Brevet ble likevel
ikke uten betydning. Det ble satt i gang prosesser som etter langdryge
forhandlinger ledet til en reorganisering av Selskabet i 1926. Presidenten
uttalte da i sin tale at “De tekniske videnskabers dyrkere rykker fra nu av inn
som aktive medlemmer i selskapet. Vi føler oss forvisset om at selskapet derved
vil tilføres ny kraft. Og vi ønsker dem av hjertet velkomne i vår midte”.
Problemet var imidlertid ikke løst. Man hadde ikke fått en egen klasse for
teknikk. De eksisterende internasjonale vitenskapsakademiene var blitt
opprettet i en tid da klassiske fag, som filologi, filosofi og teologi, og seinere også
naturforskning dominerte vitenskapen. Ingeniørene ville man ikke fullt ut
anerkjenne på nivå med akademikerne. Ved DNKVS innebar det eksempelvis at
professorer fra Bygg og Maskin ble ikke innvalgt, således eksempelvis ikke
Adolf Watzinger som var en ledende fagmann i varmeteknikk eller
skipsmodelltankens far Hans Ramm Mørch.
Gammelvogten var dypt skuffet: “Der er flere av mine kolleger der ved med sig
selv, og om hvilke vi andre ved, at de staar fullt på høide med dem der er
innvalgte. Man kan tenke sig hvilken kilde man faar til misnøie ved Høyskolen”.
Etter langdryge tautrekkinger innen DKNVS gjennom flere tiår ble altså Norges
Tekniske Vitenskapsakademi – NTVA – stiftet 9. september 1955. Drivkraften
for denne utviklingen lå nå like meget i den globale teknologiske utviklingen i
kjølvannet av andre verdenskrig. Tanken om egne akademier for teknologi
festnet seg i mange land.
Da NTVA ble stiftet, fantes der globalt kun tre slike akademier, samtlige i de
nordiske landene. Først kom Sverige, med IVA som ble etablert allerede i 1919
og er verdens eldste. Seinere kom Finland og Danmark. Det er all grunn til å
glede seg over at vi i 1955 fikk vårt tekniske vitenskapsakademi som det fjerde
i rekken. I de neste 50 årene ble det etablert tekniske vitenskapsakademier i
stadig flere land, slik at vi i år 2000 hadde globalt 40. USAs National Academy
of Engineering ble etablert allerede i 1964, Storbritannias Royal Academy of
Engineering i 1976 og Chinese Academy of Engineering så seint som i 1994. De
fleste av de tekniske vitenskapsakademiene ble stiftet i 1990-årene. Et
samarbeidsorgan for akademiene, Council of Academies of Engineering and
Technological Sciences (CAETS), ble stiftet i 1978.
----------------NTVAs virksomhet var de første tretti årene mest viet interne sosiale og faglige
funksjoner: som møtested for medlemmene. Dette var i tråd med
akademitradisjonen internasjonalt. Et unntak var Sveriges IVA som hva angår
teknologiutvikling fikk en viktig status som rådgiver og samarbeidspart med
landets myndigheter. Denne rollen var i Norge allerede i hovedsak lagt til
forskningsrådene. Sist på 1980-tallet inntrådte et taktskifte ved NTVA, med en
mer utadrettet profil og raskt økende virksomhet. Professor Harald A. Øye var
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da NTVAs president. Et Industrielt råd med representanter fra ledende norsk
industri ble etablert i 1990. Akademiets formålsparagraf, som hadde stått
uforandret siden 1955, ble i 1991 endret ved en tilføyelse om at akademiet
skulle virke til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk
industri. Medlemsbidrag fra industrielt råd innebar en styrking av akademiets
økonomi og tillot ansettelse av Hein Johnson som akademiets første
heltidsansatte generalsekretær i 1997. Dette innebar opptrapping av
prosjektvirksomhet knyttet til sentrale nasjonale og dels internasjonale
industrielle og samfunnsrelaterte utfordringer. Eksempler på viktige temaer
var:
-

rekrutteringen til de tekniske studiene

-

havbruk, en raskt økende aktivitet nasjonalt og internasjonalt

-

global oppvarming.

Et samarbeidsprosjekt med det russiske vitenskapsakademiet fikk også høy
prioritet i flere år på 1990-tallet – i kjølvannet av den Gorbatsjov-inspirerte
avspenningen mellom øst og vest. Temaet var Sikkerhet og pålitelighet av
komplekse tekniske systemer. NTVA fikk fra 1960-tallet meget fine lokaler for
hovedkontoret og møtevirksomheten i Trondheim på Lerchendal Gård som var
blitt overtatt av NTH og restaurert. Noe seinere fikk akademiet også avtale med
Det Norske Videnskaps-Akademi om bruk av deres praktfulle eiendom på
Drammensveien 78 for møtevirksomheten i Oslo.
Forholdet mellom NTVA og DKNVS ble uproblematisk. Mange medlemmer i
NTVA er også medlemmer i DKNVS og disse to akademiene har samarbeidet om
faglige arrangementer, blant annet innen fiskeoppdrett. Gradvis ble NTVAs
virksomhet utvidet geografisk i tråd med akademiets rolle som nasjonal
institusjon. Aktiviteter med egne lokale styrer ble etablert, først i Oslo og
seinere i Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
I 1992 aksepterte Kong Harald å bli akademiets høye beskytter. Det innebar at
akademiets president og generalsekretær hvert år ble invitert til audiens på
Slottet med overrekkelse av siste årsberetning og samtale om akademiets
virksomhet. Kongen har også vist sin interesse for akademiet gjennom sin
deltakelse i faglige arrangementer i Oslo og i Trondheim. NTVA har i alle år hatt
et beskjedent budsjett i forhold til mange akademier internasjonalt, og en
tilsvarende fåtallig administrasjon. Nettopp på denne bakgrunnen har det vært
hyggelig å høre anerkjennende uttalelser om vårt akademis bidrag i det
internasjonale fellesskapet.
For mer fullstendig fremstilling, se: Teknologi og samfunn, Norges Tekniske
Vitenskapsakademi 1955–2005, utgitt av NTVA
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Sannsynlighet & Statistikk i Tid & Rom
Sammendrag av foredrag på NTVA-møter i Stavanger 24.9. og Kristiansand
25.9.2015
Professor Henning Omre, NTNU
Tid
Sannsynlighetsregning er en matematisk disiplin med utspring i diskusjoner
om gambling på 1600-tallet mellom Blaise Pascal og Pierre de Fermat. Faget
formuleres og re-formuleres i omtrent tre hundre år før det formelle
matematiske fundament etableres av Andrey Kolmogorov på 1930-tallet. I
løpet av disse tre hundre årene etablerte Jakob Bernoulli den formelle
definisjonen av sannsynlighet som et reelt tall mellom null og en, og Thomas
Bayes presenterte Bayes regel om sammenstilling av usikkerhet. Videre utledet
Friedrich Gauss og Pierre-Simon Laplace feil-modellering og minste kvadraters
metode for parameter-estimering – anvendt på astronomi-problemer.

Figur 1. ‘Carte Figurative’ av Charles Joseph Minard fra 1869.
Statistikk, derimot, er en særegen disiplin med basis i tolking av empirisk
materiale. Faget ble tidlig benyttet i fysikk, men særlig utbredelsen innen
samfunnsfagene tidlig på 1800-tallet gav statistikken et godt omdømme.
Florence Nightingale’s arbeid for bedre hygieniske forhold ble i stor grad
rettferdiggjort av grafiske display av empiriske data – spesielt hennes grafer av
dødsårsaker i Krim-krigen i 1854-56 satte en standard for samtiden. Da
magasinet The Economist i 2008 kåret tidenes beste statistiske graf vant ‘Carte
Figurative’ av Charles Joseph Minard fra 1869, se Figur 1 over, som presenterer
dødsratene i Napoleon’s felttog mot russerene i 1812-13. Det metodiske
fundament for statistikk – i samspill med sannsynlighets-begrepet – ble
imidlertid først etablert av Ronald A. Fisher tidlig på 1900-tallet – altså for
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mindre enn hundre år siden. Hans klassiske verk – The Design of Experiments
– utkom i 1935. Siden den tid har statistikkfaget vært i en rivende utvikling og
er benyttet i et stort mangfold av anvendelser – med støtte i framveksten av
datamaskin- og sensorteknologi.
Moderne statistiske anvendelser kan grovt sett deles i tre:
•

‘Explorative statistics’ – inneholder ingen modell-antakelser og består stort
sett i kreativ plotting av observasjoner – det omfatter blant annet ‘data
mining’, mønstergjenkjenning og klyngeanalyse.

•

‘Predictive statistics’ – baserer seg på en pragmatisk modell-antakelse –
som muliggjør prediksjoner av nye realisasjoner – det omfatter blant annet
tidsserieanalyse, romlig prediksjon og klassifikasjonsanalyse.

•

‘Confirmative statistics’ – baserer seg på kjennskap til korrekt modell – som
muliggjør testing av underliggende effekter – det omfatter vitenskapelig
inferens, konfidensintervall og hypotesetesting.

Denne oppdelingen kaster lys over frontene i tidligere filosofiske diskusjoner
om statistikk mellom frekventister og bayesianere. Det er naturlig å være
bayesianer i ‘predictive statistics’ fordi all mulig tilgjengelig informasjon bør
inngå i den pragmatiske modellen en baserer prediksjonene på, mens en bør
være frekventist i ‘confirmative statistics’, slik at en ikke bringer subjektivitet
inn i den vitenskapelige testingen av effekter.
Rom
Bruk av sannsynlighetsbegrepet i naturressurs-anvendelser krever en
klargjøring. Tradisjonelt brukes sannsynlighet om mulige utfall før den
tilfeldige prosessen er aktivisert – som sannsynlighet for utfall i morgen. Dette
kan vanskelig gjøres i mange naturressurs- anvendelser fordi den tilfeldige
prosessen fant sted for tusener av år siden – men utfallet som vi er interessert,
i ligger dypt begravet og er utilgjengelig for oss. Det er da naturlig å tenke på
utfallet som deterministisk men ukjent – slik at sannsynlighet knyttes til graden
av informasjon om det deterministiske utfallet.
Karakterisering av petroleumsreservoarer har vært i fokus for mye aktivitet i
norsk oljerelatert forskning – helt siden de første Nordsjø-funnene tidlig på
1970-tallet. Norske forskningsmiljøer er verdensledende innen seismisk
innsamling, tolking og inversjon – og det norske sannsynlighets/statistikkmiljøet bidrar til det. Prediksjon av bergarts/fluid-fordelingen i reservoaret er
av spesiell interesse og disse variablene representeres som kategoriske romlige
variable – for eksempel som (skifer, sand/vann, sand/olje, sand/gass).
Modellen må baseres på generell geologisk kunnskap om reservoaret samt
reservoarspesifikke observasjoner som seismiske data og logger i et fåtall
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brønner. Prediksjonen formuleres som et bayesiansk sannsynlighets-inversjonsproblem hvor generell geologisk innsikt representeres av en apriori
modell og med reservoar-spesifikke observasjoner representert ved likelihoodmodeller. Disse modellene sammenstilles i en graf som definerer posteriorimodellen som gir en sannsynlighetstolking til prediksjonen. Basert på
posteriori-modellen kan beste prediksjoner utledes og tilhørende prediksjonsusikkerheter kvantifiseres. Inversjonen av sannsynlighetsgrafen er som oftest
komplisert, men approksimative løsninger er utarbeidet for formålet. Dimensjonen på inversjonsproblemet kan være av størrelsesorden en million, og det
er åpenbart at kategorisk inversjon av denne dimensjon er et utfordrende
kombinatorisk problem. Som et eksempel er beste prediksjon av olje- og
gassutbredelsen på Alvheimfeltet i Nordsjøen presentert i Figur 2.

Figur 2. Prediksjon av oljeutbredelse (grønn) og gassutbredelse (rød) i
Alvheimfeltet (Rimstad et al (2012) Geophysics Vol.77, No.2).

Sannsynlighets/statistikk-feltet er i rivende utvikling, både når det gjelder
metodeutvikling og i et mangfold av anvendelser. Dette er et spennende og
fremtidsrettet felt å arbeide eller studere innenfor.
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Kriminalteknikk før og nå, – og inn i framtiden
Sammendrag av foredrag på NTVA møte i Oslo, 28.10.2015
Politioverbetjent Tom Luka, Kripos
Politiets etterforskning hviler i hovedsak på to pilarer – taktisk og teknisk
etterforskning.
•

Taktisk etterforskning er kort fortalt innhenting og sammenstilling av alle
typer informasjon. Dette kan være i form av avhør, elektroniske data etc.

•

Teknisk etterforskning (kriminalteknikk), handler om de fysiske sporene,
populært kalt «De tause vitner». Sporene lyver sjelden, men utfordringen
ligger i å finne og håndtere dem, samt å tolke sporene på en korrekt og
objektiv måte. Mange har de senere år blitt kjent med kriminalteknikk
gjennom TV serien CSI (Crime Scene Investigation), hvor handlingen i høy
grad baserer seg på reell metodebruk. Likevel tas det en del snarveier i
forhold til det faktum at virkeligheten ikke alltid er like underholdende.

De 27 politidistriktene i Norge (pr. 28.10.15) har stort sett øremerket personell
til å ivareta kriminaltekniske undersøkelser. Ved behov for ytterligere
kompetanse bistår Kripos med undersøkelser på åstedet. Kripos bistår også
med ulike typer laboratorieundersøkelser. All kriminalteknisk bistand fra
Kripos skjer først etter anmodning fra politidistriktene. Kripos besitter et stort
spekter av kompetansemiljøer innen kriminalteknikk. Dette er alt fra
hundeekvipasjer som søker etter ulike typer spor, til kjemikere, teknikere og
dataekspertise. Alt i alt behandler Kripos nærmere 40 000 saker hvert år, hvor
narkotikaanalyse utgjør størsteparten av saksmengden.
Den første kjente bruk av kriminaltekniske metoder kan spores tilbake til
kineserne som skal ha benyttet tommelfingeravtrykk som identifiseringsmetode 700 år f. Kr. Norges første professor i medisin, Michael Skjelderup,
skrev lærebok i rettsmedisin i 1838, og Norge fikk sin første dom basert på
fingeravtrykk i 1910, noe som revolusjonerte bevisføringen i straffesaksbehandlingen. Nesten 100 år senere, i 2008, fikk vi den såkalte DNAreformen som innebar en lovendring i forhold til registrering, sentral
finansiering av DNA-analyser og et obligatorisk opplæringsprogram for
politidistriktene. Kriminalteknikken har m.a.o. hatt en enorm utvikling, både
kunnskapsmessig og teknologisk.
Til tross for den teknologiske utviklingen, spiller fortsatt sammenligning av det
vi kaller tradisjonelle spor en stor rolle. Tradisjonelle spor er typisk
fingeravtrykk, fottøyavtrykk, spor avsatt med ulike verktøy, ballistiske spor i
forbindelse med bruk av skytevåpen osv.
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Sammenligning av systematiske og individuelle detaljer i de tradisjonelle
sportypene kan være avgjørende i en sak.
Fortsatt er det slik at fingeravtrykket, i større grad enn DNA, kan være et bevis
på gjerningsmannens faktiske tilstedeværelse på åstedet. DNA-spor kan lettere
kontamineres og føre til uberettiget mistanke. Derfor er det viktig at DNA-spor
knyttes til handlingen og har en forklarlig sammenheng med sakens øvrige
opplysninger.
Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som foretar DNA-analyser for politiet i dag.
Det er et godt samarbeid mellom rettsgenetikerne og politiet, spesielt innenfor
metodeutvikling. Kripos har blant annet sammen med FHI kommet fram til en
metode hvor hundesøk i kombinasjon med bruk av kjemikalier benyttes for å
påvise biologiske spor på et åsted.
Kripos besitter en instrumentpark hvor det inngår både Raman-, IR- og
massespektroskopi i tillegg til ulike former for mikroskopi. Mikrospor som
f.eks. fiber, maling, lakk, glass og patronavfyringsrester er en viktig sportype
der mikroskopi blir brukt. Vanlig lysmikroskopering og elektronmikroskop
benyttes til vurderinger av morfologi på små sportyper, til påvisning og
grunnstoffanalyse av de samme spor ved høyere forstørrelse. For påvisning av
flyktig brennbar væske og eksplosiver brukes gasskromatografi.
Elektroniske spor er et område hvor politiet får store utfordringer. Det meste
vi foretar oss i dag legger igjen elektroniske spor, og dette er derfor en viktig
kilde til informasjon i etterforskningssammenheng. Kortbruk, datatjenester,
telefonbruk og transport er noen av de områdene hvor det er mest å hente for
politiet i en sak; samtidig vet vi også at IT-kriminaliteten utvikler seg raskt.
Derfor må politiet fortsette å satse store ressurser på å holde seg oppdatert på
dette området. Samtidig må vi ha et regelverk rundt dette som følger
utviklingen i samfunnet.
Kripos besitter et innovativt og teknologifokusert fagmiljø som utfører og
utvikler avanserte sikrings- og analysemetoder for ny teknologi og internett. De
driver forskning og utvikling av hardware- og softwareløsninger for å sikre
elektroniske spor og har spisskompetanse innenfor mange relevante
fagområder.
ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) er et nettverk av
kriminaltekniske laboratorier hvor det arbeides mot felles standarder og
metodebruk. Kripos er medlem av dette nettverket, noe som setter store krav
til de kriminaltekniske undersøkelsene.
Den stadige utviklingen i samfunnet og det generelle kravet til rettssikkerhet
vil gi norsk politi både muligheter og utfordringer i framtiden.
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Innovasjon er nøkkelen til klimasuksess
Sammendrag av foredrag på NTVA møte i Trondheim, 10.11.2015
Samfunnsøkonom Jan Bråten5
Denne artikkelen har fire hovedbudskap for klimapolitikken:
(1) Vi har et enormt behov for innovasjon hvis vi skal klare å
begrense global oppvarming til 2⁰C. Vi må utvikle en rekke
utslippsfrie løsninger og gjøre dem billige, slik at mange tar
dem i bruk. (2) Erfaringene viser at målbevisst innovasjon
kan gi dramatiske kostnadskutt for utslippsfrie løsninger.
Innovasjon kan utrette mirakler. (3) For å lykkes må vi satse
tungt og langsiktig på forskning, og vi må bruke målrettede
virkemidler for å få i gang en omfattende utbygging av nye løsninger. Utbygging
gir innovasjon og utløser stordriftsfordeler – begge deler gjør at kostnadene ved
klimatiltak går ned. (4) Innovasjon handler ikke bare om teknologi. Vi trenger
også samfunnsmessig innovasjon for å utvikle egnede lover og reguleringer,
institusjoner og virkemidler, og vi trenger en felles forståelse for endringsprosessene vi skal gjennom. Denne artikkelen er et bidrag til en slik forståelse.
Et enormt behov for innovasjon
Klimautfordringen og en rekke regionale og globale miljøutfordringer skaper et
enormt behov for innovasjon. Vi må lære oss å gjøre mange ting på nye måter.
Jeg skal her fokusere på klimautfordringen, men minner om at verden også
opplever betydelige forurensningsproblemer, forsuring av havet (på grunn av
CO2-utslipp) og en dramatisk reduksjon i antall arter (anslått til mellom 100 og
10.000 ganger normalt tempo). Halvparten av tropisk skog er forsvunnet siden
1950 og ifølge WWFs Living Blue Planet Report er livet i havet halvert på drøyt
40 år. Alle disse utfordringene forsterker behovet for innovasjon.
For å nå togradersmålet må utslippene av klimagasser kuttes til null i dette
århundre, og de samlede globale utslippene bør begynne å gå ned i løpet av få
år (se figur nedenfor). Dette er krevende fordi utslippene er knyttet til nesten
all menneskelig produksjon og fordi folketall og produksjon vil vokse betydelig.
Uten store omlegginger i hvordan vi produserer varer og tjenester og hva vi
produserer, vil utslippene øke betydelig.
5

Jan Bråten er samfunnsøkonom og har i tillegg studert filosofi, sosiologi og matematikk
ved Universitetet i Oslo. Bråten har utgitt rapporten En kostnadseffektiv og virkningsfull
klimapolitikk (klimastiftelsen.no). Denne rapporten gir en bred drøfting av temaene som
diskuteres i denne artikkelen. Bråten har jobbet med energi- og klimapolitikk siden 1994.
Han var partner i ECON Analyse til 2005 og er nå sjeføkonom i Statnett. Denne artikkelen
uttrykker Bråtens personlige vurderinger.
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Utslipp av klimagasser kommer fra mange former for landbruk og endringer i
bruk av landarealer, fra en rekke industriprosesser (sement, stål, aluminium)
og fra mer enn 80 prosent av verdens energiforbruk (kull, olje og gass). Energi
står for ca 2/3 av de totale utslippene av klimagasser. Energi driver fabrikker,
anleggsmaskiner og transport, og gir oss dessuten strøm til lys, varme, kjøling,
små og store datasystemer og mye mer. Mens svekkelsen av ozonlaget var
knyttet til noen få gasser som det var relativt lett å erstatte, er klimaproblemet
i dag – direkte eller indirekte – knyttet til nesten all produksjon av varer og
tjenester.
Verdens befolkning er nå 7,4 milliarder og øker med 83 millioner per år. Vi blir
trolig mer enn 9 milliarder i 2050 og rundt 11 milliarder i 2100. Da er vi nesten
50 prosent flere som skal ha mat, hus og andre produkter.
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Figur 1. Figuren viser en mulig utvikling fra 2015 i produksjon av varer og
tjenester (rød kurve), befolkning (blå) og to utslippsbaner som kan være forenlig
med å begrense global oppvarming til 2⁰C.
Heldigvis er verden på vei ut av fattigdom. Siden 1950 er global produksjon av
varer og tjenester omtrent 18-doblet, mens folketallet nesten er tredoblet.
Produksjonen vokser mye raskere enn folketallet. De siste årene har veksten i
verdensøkonomien ligget rundt 3 prosent per år. Noen mener det er en svak
vekst. Samtidig vil en gjennomsnittlig vekst på kun 2,5 prosent per år gi en
åttedobling (8x) av global produksjon fra nå til 2100. I år 2100 kan global
produksjon bli 100 – 200 ganger så stor som den var i 1950.
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Det meste av veksten vil komme i relativt fattige land. Vi har ingen rett til å
nekte dem den velstanden vi selv nyter godt av, og det er heller ikke mulig. Men
vi må ta inn over oss hva den økonomiske veksten betyr for klimaet: vi trenger
enda raskere kutt i utslipp per produsert enhet.
Fra nå til 2050 vil en økonomisk vekst på 2,5 prosent per år bety at samlet
produksjon øker med 137 prosent, som vist med den røde kurven i figuren. I
utslippsbanen som er vist med heltrukket grønn linje, skal de globale utslippene
reduseres med 56 prosent fra nå til 2050. For å kunne redusere totale utslipp
med 56 prosent samtidig som samlet produksjon øker med 137 prosent, må vi
redusere utslipp per produsert enhet med hele 81 prosent. Skal vi klare det må en
stor del av energisystemet og svært mange typer produksjon bli utslippsfrie til
2050. I de neste tiårene må vi derfor, på område etter område, utvikle nye
utslippsfrie løsninger. Og mot slutten av århundret må vi ha nullutslipp på
nesten alle områder.
Det er trolig teknisk mulig å lage et helt utslippsfritt energisystem med dagens
teknologi. Men det vil være dyrt, veldig dyrt. Når det er dyrt er det også
vanskelig å få alle land med. Vi trenger derfor utslippsfrie løsninger som ikke er
for dyre – helst bør de bli billigere enn de fossile løsningene. Da kan videre
utvikling gå av seg selv.
Innovasjon har skapt mirakler og kan gjøre det igjen
Heldigvis har vi god erfaring for at aktiv innsats for innovasjon kan skape
mirakler. Her er noen eksempler fra rapporten Revolution Now, utgitt av US
Department of Energy, 2013.
•

For solcellepaneler falt kostnadene med 99 prosent på 35 år

•

For onshore vindkraft falt kostnadene med 90 prosent på 32 år

•

For LED-lys falt kostnadene med 85 prosent på fire år fra 2008 til 2012

•

For batterier til elbiler (li-ion) falt kostnadene med mer enn 50 prosent på
fire år fra 2008 til 2012

For alle disse teknologiene har kostnadene fortsatt å falle etter 2013, og det er
ingen tegn til at denne utviklingen skal stoppe på en stund. Det skjer også
mange andre forbedringer. Energieffektiviteten til en rekke produkter har blitt
radikalt forbedret. Toyota har kuttet kostnadene ved brenselsceller med 95
prosent på 7 år og har et mål om 98-99 prosent kutt i kostnadene. Samtidig har
størrelsen og vekten på brenselscellene blitt halvert, slik at de nå passer bedre
i en bil. Det finnes også løfterike innovasjoner knyttet til produksjon
(elektrolyse) og lagring av hydrogen.
I mange land er sol- og vindkraft nå billigere enn ny kullkraft. Det store fallet i
kostnader gjør at Kina, India og en rekke andre land i økende grad foretrekker
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sol- og vindkraft fremfor kullkraft. Mer enn 75 prosent av ny fornybar energi
bygges nå utenfor Europa og mange utviklingsland satser tungt. Kina er den
største utbyggeren av vind- og solkraft i verden. Uten prisfallet for sol- og
vindkraft ville Kina, India og mange andre utviklingsland bygget ut mye mer
kullkraft og dermed låst energisystemet til større utslipp i mange tiår fremover.
LED-lys er i økende grad en foretrukket løsning til belysning, fordi det er
billigst, sikrest og best. Og enda bedre løsninger kan være på vei.
Batterielektriske kjøretøy og løsninger basert på hydrogen, blir mer og mer
konkurransedyktige. I løpet av et tiår kan de bli konkurransedyktige uten
støtte. Lenge før dette kan elektrifisert transport (biler, busser mm) være den
foretrukne løsningen i storbyer som plages av luftforurensning og støy. Høye
brenselspriser og CO2-avgifter kan bidra til at omstillingen i transportsektoren
kommer tidligere, men teknologiutviklingen er helt avgjørende for at det skal
skje.
Den teknologiske fremgangen i eksemplene over er skapt ved omfattende
forskning, ofte over flere tiår, og ved en økende utbygging av de nye løsningene
etter hvert som kostnadene faller. For å utvikle gode og billige løsninger må man
jobbe systematisk med alle sider av en ny teknologi. Solcellepaneler er ikke blitt
billige på grunn av noen få ideer, men på grunn av tusenvis av forbedringer i
hele produksjonslinjen: billigere fremstilling av råvarene og riktig kvalitet,
effektiv utnyttelse av råvarene, effektiv produksjon av solcellepanelene, gode
styringssystem, effektiv montering og godkjenning samt egnet finansieringsmodell. Tilsvarende forbedres vindkraft både ved bedre materialer, bedre
design, bedre tekniske løsninger i generator og kraftoverføring, bedre
plassering i terrenget og ved bedre styringssystemer. Også bedre kunnskap om
virkninger på miljøet er viktig for å få best mulig totalløsning.
Samspillet mellom forskning,
utbygging
og
kostnadsForskning
Utbygging
reduksjoner er illustrert i
figuren. De svarte pilene til
Stordriftsvenstre i figuren viser en
Innovasjon
fordeler
allment akseptert sannhet:
Forskning gir innovasjon og
kostnadsreduksjon. Det er
Kostnadsreduksjon
bred enighet om at myndighetene må støtte forskningen, siden de som utvikler nye løsninger kun høster
en begrenset del av gevinsten. Men en god politikk for utvikling av nye løsninger
stopper ikke ved støtte til forskning. Ved å få i gang utbygging av nye
teknologier bidrar man til ytterligere og raskere innovasjon og man realiserer
dessuten betydelige stordriftsfordeler. Dette er illustrert med de blå pilene.
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Utbygging stimulerer innovasjon på to viktige måter: (1) Learning by doing.
Utbygging og drift gir viktig praktisk erfaring og ideer til forbedringer. Dette gir
innovasjoner i næringen og stimulerer til forskning for å forbedre løsningene.
(2) Man skaper et marked for innovasjon. Bedrifter vil vanligvis ikke drive
innovasjon for et marked som kanskje oppstår om noen år. Når markedet
derimot er etablert og blir tilstrekkelig stort, kan selv en liten forbedring på ett
trinn i verdikjeden gi betydelig inntekt. Det motiverer til innovasjon.
En større utbygging av en ny teknologi utløser også stordriftsfordeler. Når Tesla
om et par år får på plass sin gigantfabrikk for li-ion batterier, er det anslått at
dette spranget i produksjonsvolum alene vil gi en kostnadsreduksjon på minst
30 prosent.
Når kostnader ved klimatiltak går ned, vil flere land – som vi har sett – ta i bruk
de nye løsningene. Det gjør at kostnadene kan falle ytterligere og vi er inne i en
positiv spiral. Vi bør skape mange flere positive spiraler.
Vi trenger pionerer og målrettede virkemidler
Danmark var svært viktig for den tidlige utviklingen av vindkraft. Senere ble
flere land med for å dra lasset. Tyskland satsing på solcellepaneler var
avgjørende for å få i ned kostnadene. I starten var disse satsingene veldig dyre,
men nå er solcellepaneler og vindkraft de billigste løsningene mange steder i
verden. Utfordringen er at vi trenger mange slike løsninger, både i energisektoren og på andre områder.
En del økonomer har hevdet at Danmarks og Tysklands satsing på sol- og
vindkraft ikke har vært kostnadseffektiv, siden man kunne redusert nasjonale
utslipp billigere ved for eksempel å skifte fra kullkraft til gasskraft. Det hadde
naturligvis vært fint om man også hadde gjort et slikt skifte, men en overgang
fra kull til gass ville ikke løst det langsiktige behovet for utslippskutt. Overgang
fra kull- til gasskraft gir en halvering av utslippene. Uten karbonfangst og
lagring (CCS) kommer man ikke lenger ned. Ved å gå foran med vind- og solkraft
har Danmark og Tyskland startet en prosess som har gitt verden to viktige og
relativt billige utslippfrie løsninger. I et langsiktig og globalt perspektiv har
dette vært lønnsomme satsinger. Og klimapolitikk må vurderes i et langsiktig
og globalt perspektiv.
I Norge har noen ment at støtten til elbiler gir altfor dyre utslippsreduksjoner.
Igjen må vi vurdere tiltaket i et langsiktig og globalt perspektiv: Norge har,
sammen med noen andre land, bidratt til å skape markedet som var nødvendig
for å få ned kostnadene.
Dessverre tror noen økonomer at generelle CO2-avgifter er nok for å få i gang
utviklingen av nye utslippsfrie teknologiene. Det er feil, både praktisk og teoretisk.
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Praktisk. I starten er kostnadene ved å bygge ut umodne teknologier ofte svært
høye. Solkraft kostet i starten hundre ganger mer enn nå og vindkraft kostet ti
ganger så mye som i dag. For å få i gang utviklingen trenger man en målrettet
støtte som er høy nok til å få i gang utbyggingen. Så kan støtten senkes etter
hvert som teknologien blir bedre og billigere. Det er i praksis umulig å lage en
generell støtteordning som kan få i gang utbyggingen av dyre, umodne
teknologier. Det vil bli altfor dyrt og det vil gi urimelig støtte til billigere
løsninger. Det er heller ikke mulig å få i gang utbyggingen av dyre og umodne
teknologier ved en generell CO2-avgift. Det ville krevd et helt urealistisk
avgiftsnivå. Nå koster sol- og vindkraft kun en brøkdel, men fortsatt er det
politisk krevende å få opp kvoteprisen for CO2 i EU til et nivå som kan drive
utbyggingen av vind- og solkraft videre.
Teoretisk. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv skal vi i klimapolitikken
korrigere to sentrale svakheter i markedet. Den første svakheten er at det
koster for lite å skade klimaet. Det kan vi løse med en tilstrekkelig høy CO2avgift. Den andre svakheten er at de som utvikler nye utslippsfrie løsninger kun
får en liten andel av gevinsten ved innovasjonen. Uten aktive stimuli fra
myndighetene får vi derfor mye mindre innovasjon enn det som er optimalt.
For å løfte innovasjonen til et optimalt nivå, trenger vi, som vist, både ambisiøs
satsing på forskning og støtte til omfattende utbygging. Utbygging er viktig
siden det stimulerer innovasjon i hele verdikjeden og dessuten utløser
stordriftsfordeler. Det er økonomisk fornuftig å bruke store ressurser på
områder hvor potensialet for kostnadsreduksjoner er stort og hvor løsningene
kan anvendes i stor skala over hele verden, som for eksempel ved elektrifisering
i transportsektoren. For å styre innsatsen til de mest lovende områdene trenger
vi målrettet innsats.
Vi trenger også samfunnsmessig innovasjon
Utslippsfri teknologi må tas i bruk på en måte som gir gode løsninger for
samfunnet som helhet. En bærekraftig samfunnsutvikling krever utvikling av
lover, reguleringer, institusjoner og holdninger. Vi må planlegge våre byer, våre
transportsystemer og energisystemer annerledes og bedre. Vi må utvikle
grønne skattesystemer som kan drive fram omstillingen i full bredde. I
næringslivet må vi utvikle forretningsmodeller som løser de nye utfordringene.
Erfaringene viser at organisering og holdninger ofte henger sammen. Reformer
forutsetter tilstrekkelig aksept i befolkningen. Samtidig vil gode reformer ofte
få større tilslutning når de først er gjennomført. Dette så vi ved innføringen av
røykeloven i Norge og vi har sett det i byer som har innført rushtidsavgifter. I
Stockholm innførte man først rushtidsavgift som en prøveordning. Etter testperioden ble det flertall i en folkeavstemning for å gjøre ordningen permanent.
Vi har hatt egnet teknologi for rushtidsavgifter i 25 år. Snart er Norge politisk
modent for å ta den i bruk.
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Vellykkede reformer ett sted kan gjøre det lettere å få aksept for tilsvarende
reformer andre steder. Det skyldes både at man kan lære av det pionerene har
gjort, og dermed sikre et godt resultat, og at det er lettere å argumentere for en
modell som har fungert godt i praksis. Suksess avler suksess.
Land som går foran i klimapolitikken bidrar både til teknologisk og samfunnsmessig innovasjon.
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INDUSTRIELT RÅD
Industrielt råd ønsker et nærmere samspill med NTVA
Årsmøtet for 2015 i NTVAs Industrielle råd fant sted 25. februar i lokalene til
Det Norske Videnskaps-Akademi i Drammensveien 78 i Oslo.
Etter godkjennelse av innkalling, dagsorden og protokoll fra årsmøtet i 2014,
redegjorde NTVAs president Eivind Hiis Hauge for hovedpunkter i NTVAs
aktiviteter i 2014. Han fortalte og om Akademiets planer for 2015.
Suzanne Lacasse som leder av Industrielt Råd (IR) innledet til en diskusjon om
IRs oppgaver og funksjoner.
Lacasse påpekte at Industrielt Råd er meget viktig for NTVA. Men i dag er IR
først og fremst er en viktig finansieringskilde gjennom de kontingentene som
innkreves.
Lacasse spurte om:
•
•
•
•
•

Hva vil være en god arbeidsform for NTVAs IR?
Hvordan kan NTVA gjøre seg mer synlig for IRs medlemmer?
Hvordan kan akademiet skape eget identitet for IR?
Hvordan kan IR profileres bedre mot næringslivet?
Bør NTVA tilby flere/andre aktiviteter til IRs medlemmer?

Deltagerne på årsmøtet understreket at er viktig at bedrifter og institusjoner
som er med i IR får god informasjon om og inviteres til NTVAs aktiviteter. NTVA
har i mindre grad enn tidligere rollen som megler om forskning, utvikling og
teknologi. I dag er det mange offentlige organer som fungerer som megler og
bindeledd. NTVA bør satse på teknologikartlegging som redegjør for og
diskuterer teknologitrender og teknologibehov. Prosjektene må rettes mot
næringslivets behov og være synlige. NTVA trenger imidlertid økte ressurser
for å drive teknologikartlegging.
Det var en felles oppfatning at NTVA er for lite synlig i dag. Synlighet er tidens
største utfordring. Det gjelder om å gjøre seg synlige og relevante både i forhold
til bedrifter og samfunn. Hvis NTVA blir mer synlig, vil det bli langt enklere å
verve nye medlemmer og motivere eksisterende medlemmer til å fortsette. For
å øke synlighet bør NTVA ta initiativ til aktiviteter og prosjekter og invitere IRs
medlemmer til å være med. NTVA må reise problemstillinger og diskutere dem.
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NTVA må skape arenaer hvor bedriftene og institusjonene er villige til å bidra.
Et nærliggende eksempel er en arena om innovasjon og fremtidsbehov i
forskjellige bransjer.
NTVAs president Eivind Hiis Hauge understreket at IR var ment å være NTVAs
viktigste kontakt mot norsk næringsliv. NTVA er opptatt av å være en seriøs
lytter. Samtidig med at NTVA prøver å formulere gode forslag til fordel for
bedrifter og institusjoner, er det viktig at bedriftene og institusjonene
henvender seg til NTVA med sine problemstillinger og sine forslag. Det gjelder
en høna-og-egget-relasjon i samarbeidet. NTVA trenger IR og IR trenger sitt AU.
Konklusjonen på årsmøtets diskusjon var at IRs arbeidsutvalg skal følge opp
med en undersøkelse blant IRs medlemmer og komme et forslag til NTVAs
styre.
Akademiets styre må arbeide for økt synlighet og prioritering av et NTVA-IR
prosjekt.
Åpne årsmøter
Tidligere har IRs møter vært lukkede og forbeholdt IRs medlemmer. For å
synliggjøre NTVA og IR er anbefalte årsmøtet at møtene skal være åpne.
Valg
Suzanne Lacasse stod på valg som leder av Industrielt råd, men hun ble
gjenvalgt for en ny toårsperiode. Kari Nygaards som er administrerende
direktør i NIVA ble valgt som nytt medlem av arbeidsutvalget etter Lars Holden,
Norsk Regnesentral som hadde frasagt seg gjenvalg.
Faglig møte
Temaet for det faglige møtet var Teknologisk utvikling som forutsetning for
økonomisk vekst.
Tor Steig var tidligere sjeføkonom i Næringslivets hovedorganisasjon. Han
fortalte fra sitt lange arbeid for å legge til rette for økonomisk utvikling og
konkurranseevne for norske bedrifter i Finansdepartementet og som leder av
økonomisk avdeling i Norges Industriforbund og Næringslivets hovedorganisasjon.
Professor Håkon With Andresen – professor i økonomisk historie ved NTNU
– trakk frem de historiske forutsetninger for utviklingen av et sterkt næringsliv
og en god samfunnsøkonomi.
Christian Nørgaard Madsen – leder av Multiconsult og president i Rådgivende
ingeniører forening – fortalte om arbeidet og utfordringene til ingeniørselskapene og deres bidrag til økonomisk utvikling og konkurranseevne.
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Som tidligere år ble årsmøtet i Industrielt råd avsluttet med festmiddag i
spisesalen i Drammensveien 78.

Fra årsmøtet i NTVAs industrielle råd 25. februar
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Foto: Lars Thomas Dyrhaug
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MEDLEMSINFORMASJON
Tidligere presidenter
Inge Lyse
Sven G. Terjesen
Sigurd Per Andersen
Arne Selberg
Andreas Tonning
Harald A. Øye
Johannes Moe
Arne Bjørlykke
Asbjørn Rolstadås
Kjell Arne Ingebrigtsen
Roy Helge Gabrielsen

1955 – 1958
1959 – 1964
1965 – 1970
1971 – 1978
1979 – 1984
1985 – 1992
1993 – 1998
1999 – 2004
2005 – 2008
2009 – 2010
2011 – 2012
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Æresmedlemmer
(utnevningsår i parentes)
Ivar Giæver
Inge Lyse
Johan Christoffer F.C. Richter
Kjell Johnsen
Gustav Lorentzen
John Ugelstad
Harald A. Øye
Johannes Moe
Sven Ullring
Jens Glad Balchen
Haakon Sandvold
Markvard Sellevoll
Finn Lied
Egil Abrahamsen
Alf Bjørseth
Rolf Skår
Idar Lars Ulstein
Ola M. Johannessen
Kjell Bendiksen
Einar Johan Aas
Knut Åm
Ragnhild Sohlberg
Hein Johnson
Edvard Ingvald Moser
May Britt Moser

(1974)
(1974) †
(1974) †
(1990) †
(1990) †
(1991) †
(1993)
(1999)
(2001)
(2005) †
(2006) †
(2006)
(2006)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009) †
(2010)
(2011)
(2012) †
(2013)
(2014)
(2014)
(2014)
(2014)

På de neste sidene følger en kort medlemsoversikt som omfatter navn,
fødselsår og innvalgsår. Mer informasjon finnes på NTVAs hjemmeside,
www.ntva.no.
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Utenlandske medlemmer
Navn

Fødselsår

Innvalgsår

BEDEAUX, Dick

1941

1996

BJERRUM, Niels Janniksen

1940

1995

BOELSKIFTE, Per

1951

1997

CARLZON, Jan

1941

1989

ELDEN, Maxwell James

1940

1988

ENG, Sverre Thorstein

1928

1988

GIBBONS, James F.

1931

1988

GOLDMAN, Alice

1932

1992

GOLDMAN, Max

1931

1992

GYLLENHAMMAR, Pehr Gustaf

1935

1985

HERTWICH, Edgar Günter

1969

2015

HOEL, Lester A.

1935

1992

ISHRAK, Syed Omar

1956

2003

ITO, Yasuhiko

1941

2000

KOMOROWSKI, Henryk Jan

1952

1992

LINDEGAARD, Jørgen

1948

2003

MITRA, Sanjit Kumar

1935

2002

MORRIS, J.R.S

1925

1989

MUKHERJEE, Sayan D.

1948

1999

PEDERSEN, Preben Terndrup

1940

2003

SADOWAY, Donald R.

1950

2001

SCHNEIDER, Fred Barry

1953

2010

SPONTAK, Richard John

1961

2014

VAN GOLF-RACHT, Theodor (død 28.2.2015)

1924

1975

WANG, Huijin

1964

2013

WELCH, Barry John

1935

1990

YOSHIKAWA, Hiroyuki

1933

2009
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Norske medlemmer bosatt i utlandet
Navn

Fødselsår

Innvalgsår

BENNET, Rutger

1922

1972

DRANGEID, Karsten E.

1925

1989

EBBESEN, Thomas

1954

2008

GIÆVER, Ivar

1929

1974

KILDAL, Per-Simon (død 21.4.2016)

1951

2006

LORENTZEN, Erling Sven

1923

1990

PETERSEN, Steffen B.

1950

1996

PIENE, Hroar

1938

1990

SOLGAARD, Olav

1958

2010

STAMNES, Knut Henrik

1943

2009

AAKVAAG, Torvild

1927

1986
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Medlemmer bosatt i Norge
Navn

Fødselsår

Innvalgsår

ABRAHAMSEN, Egil

1923

1971

ALMÅS, Karl Andreas

1952

1995

AMUNDSEN, Per Amund

1948

2006

ANDERSEN, Bo Nyborg

1951

1999

ANDERSEN, Håkon With

1949

1995

ANDERSEN, Odd Walter

1929

1971

ANDERSEN, Roar Stein

1950

1991

ANGELSEN, Bjørn Atle

1946

1987

ANNEXSTAD, Stein Holst

1944

1989

ANTHONSEN, Thorleif

1937

1998

ARNBERG, Lars Erik

1947

1994

ARNTSEN, Børge

1957

2015

ARNTZEN, Roar

1947

1993

ASCHE, Frank

1966

2007

ASCHEHOUG, Øyvind (død 8.3.2015)

1939

1989

ASMERVIK, Sigmund

1941

1989

ATAKAN, Kuvvet

1957

2007

AUKRUST, Lars Espen

1946

1990

AUNE, Asbjørn

1937

1994

AUSTGULEN, Rigmor

1949

1998

AVEN, Terje

1956

1995

BARDAL, Einar

1933

1980

BARLINDHAUG, Johan Petter

1940

2015

BAYEGAN, Markus Hedayat

1944

1989

BENDIKSEN, Kjell Hugo

1947

1998

BENUM, Pål

1935

2004

BERG, Aina Margrethe

1965

2014

BERGAN, Pål Gudmund Haanæs

1943

1976

BERGE, Håvard Olav (død 8.10.2015)

1923

1975

BERGEM, Torstein

1940

1988
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BISGAARD, Sverre

1948

2003

BJØNTEGÅRD, Hans Ole

1932

1988

BJØRKUM, Per Arne

1952

2007

BJØRLYKKE, Arne

1943

1994

BJØRLYKKE, Knut

1938

2009

BJØRSETH, Alf

1941

1988

BJØRSTAD, Petter Erling

1950

1989

BLANKENBURGH, Jan Chr.

1937

1986

BLEKKAN, Edd Anders

1957

2001

BLOKHUS, Anne Marit

1958

2014

BLØTEKJÆR, Kjell

1933

1970

BOGEN, Alf Egil

1966

2011

BOKS, Caspar Burghardus

1970

2015

BOLLAND, Olav

1962

2006

BORG, Anne

1958

1999

BOVIM, Gunnar

1960

2012

BRANDTZÆG, Svein Richard

1957

2004

BRATBERGSENGEN, Kjell Olav

1944

2003

BRATTEBØ, Helge

1954

1996

BRATVOLD, Reidar B.

1955

2007

BRATAAS, Arne

1969

2006

BRATAAS, Torbjørn

1932

2007

BREDESEN, Arne Mathias

1944

1989

BREKKE, Asgeir

1942

2000

BREKKE, Hermod

1932

1977

BROCH, Einar

1938

1986

BYE, Torstein

1952

2011

BØE, Arild

1948

2005

BAALSRUD, Kjell

1921

1971

BAAS, Nils Andreas

1946

1979

CARLBERG, Georg Erik

1945

2002

CHEN, De

1962

2009

COLD, Birgit

1936

1987
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CONRADI, Reidar

1946

1999

CSERNAI, Laszlo Pal

1949

2007

DAHLE, Øystein

1938

1989

DIBIAGIO, Elmo

1931

1997

DIGERNES, Torbjørn

1947

2005

DUGSTAD, Eva S

1959

2011

DURAND, Dominique

1965

2015

DÆHLEN, Morten

1959

2009

ECKHOFF, Rolf Kristian

1937

2008

EDSBERG, Erik

1936

1974

EGELAND, Olav

1959

1992

EGELANDSDAL, Bjørg

1952

2012

EIK-NES, Sturla

1945

2004

EIMHJELLEN, Kjell Egil

1928

1988

EINARSRUD, Mari-Ann

1960

1999

EINEVOLL, Gaute T

1962

2014

ELDHOLM, Olav

1941

2008

ELGSÆTER, Arnljot

1944

1986

ELLINGSEN, Trond Erling

1951

2012

ELTOFT, Torbjørn

1953

2013

ELVEVOLL, Edel O

1958

2011

ENGAN, Helge Emil

1939

1987

ENGER, Finn Helge

1929

1986

ENGH, Thorvald Abel

1934

1973

ENGJA, Hallvard

1935

1974

ERGA, Olav

1929

1965

ERIKSRUD, Morten

1945

1987

EVJE, Steinar

1968

2011

FALEIDE, Jan Inge

1955

2008

FALNES, Johannes

1931

1982

FALTINSEN, Odd Magnus

1944

1977

FANNELØP, Torstein Kjell

1931

1974

FARESTVEIT, Anders

1938

2003
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FERGESTAD, Ragnvald

1926

1970

FET, Annik Magerhom

1953

2006

FIKSDAL, Liv

1944

2006

FJELD, Magne

1939

1982

FJELDLY, Tor Arne

1943

1986

FJELL, Olav

1951

2003

FLAA, Dag

1936

1988

FLAATE, Kaare

1929

1976

FOSS, Bjarne Anton

1957

1993

FOSSEN, Thor Inge

1963

1998

FOSSHEIM, Kristian

1935

1982

FREDRIKSEN, Åshild

1955

2015

FRIGESSI, Arnoldo

1959

2008

FRISVOLD, Sigurd

1947

2003

FRIVIK, Per-Erling

1940

1989

FURU, Trond

1961

2012

FAABERG, Hans Diderik

1938

1991

FAANES, Hans Haakon

1935

1975

GABRIELSEN, Roy Helge

1948

1999

GALTUNG, Frode Lars

1939

1986

GILHUUS-MOE, Carl Chr.

1944

1999

GISVOLD, Kaare Moursund

1943

1987

GJEDEBO, Jon

1945

2003

GJEITNES, Aasmund

1936

1975

GJELSVIK, Per

1930

1989

GJØRV, Odd Even (død 16.2.2016)

1935

1979

GOKSØYR, Anders

1957

2005

GONZALEZ, Jose J

1944

2013

GRAN, Inge R

1967

2015

GRANDAL, Bjørn

1948

1993

GRANDE, Tor

1963

1999

GRAUE, Arne

1955

2011

GREGERSEN, Øyvind Weiby

1978

2011
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GREPSTAD, Jostein Kvaal

1951

1986

GRINDE, Kjell

1929

1976

GRONG, Øystein

1956

1999

GRUE, John

1957

2012

GRØV, Eivind

1958

2012

GUDMESTAD, Ove Tobias

1947

2007

GUDMUNDSSON, Jon Steinar

1947

2001

GUNDERSEN, Truls

1952

1991

HAFSKJOLD, Bjørn

1947

1987

HAGEMARK, Kjell (død 3.1.2015)

1934

1986

HAGEN, Erik

1966

2008

HAGEN, Kjell Ove

1939

1995

HALBO, Leif

1938

2006

HALLÉN, Arvid

1950

2007

HALMØ, Terje Martin

1944

2009

HALVORSEN, Sigbjørn Gotskalk

1933

1978

HALAAS, Arne

1943

1999

HAMMER, Erling Asbjørn

1934

2002

HAMOUDA, Aly Anis

1947

2007

HAMRAN, Svein-Erik

1960

2013

HANNEBORG, Anders

1957

2000

HANSEN, Alex

1955

2002

HANSEN, Arnold Kristian

1936

1989

HANSEN, Vidar

1961

2011

HANSSEN, Alfred

1964

2015

HARALDSETH, Olav

1956

2009

HARG, Marianne

1953

2009

HARTVIG, Tor

1933

1983

HAUBACK, Bjørn C.

1957

2006

HAUGE, Eivind Hiis

1937

1986

HAUGE, Torleif Matland

1947

1991

HAUGLAND, Anders

1971

2015

HAVER, Sverre Kristian

1951

2015
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HEGGERNES, Pinar

1969

2014

HEGGSTAD, Ragnar

1915

1964

HELLE, Torbjørn

1932

1986

HELLESLAND, Jostein

1943

2012

HEMMER, Per Christian Møller

1933

1966

HENRIKSEN, Rolf

1941

1987

HENRIQUEZ, Adolfo

1948

2013

HERMANRUD, Christian

1956

2012

HERNES, Toril A Nagellhus

1967

2013

HERSTAD, Knut Arnesøn

1943

1986

HERTZBERG, Terje

1937

1986

HERVIK, Sigbjørn

1976

2011

HESTNES, Anne Grete

1947

1992

HEUM, Per

1949

2008

HJELME, Dag Roar

1959

1999

HJERTAGER, Bjørn Helge

1947

2010

HOFFMANN, Alex Christian

1952

2007

HOLDEN, Helge

1956

1993

HOLDEN, Lars

1959

2005

HOLEN, Arne Torstein

1938

1989

HOLM, Sverre

1954

2002

HOLME, Nils

1936

1993

HOLMEN, Anders

1941

1994

HOLMESTAD, Randi

1967

2006

HOLT, Olav

1935

1988

HOLTE, Nils

1946

1987

HOPE, Einar

1937

2007

HOPPERSTAD, Odd Sture

1963

2004

HOVEM, Jens Martin

1937

1987

HOVLAND, Geir

1970

2013

HUGLEN, Reidar

1948

1996

HUNDERI, Ola David Raa

1939

1983

HUSLID, Jon Martin

1940

1980
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HUSTAD, Johan Einar

1954

2000

HUSØY, John Håkon

1956

2003

HVISTENDAHL, Finn A.

1942

1988

HÄGG, May-Britt

1947

2003

HØEG, Kaare

1938

1976

HØGDA, Kjell Arild

1962

2015

HØIBAKK, Ralph

1937

1986

HØIER, Lars

1967

2014

HØYER, Rolf Ingvar

1935

1987

HØYLAND, Knut Vilhelm

1947

2015

HÅDEM, Ingolf

1929

1977

HÅKONSEN, Ole Petter

1939

1981

INGEBRIGTSEN, Kjell Arne

1937

1976

ISAKSEN, Øivind

1963

2005

JAKOBSEN, Karsten

1928

1985

JANSEN, Eystein

1953

2008

JEMTLAND, Tor Dehli

1931

1986

JENSEN, Arnor

1963

2011

JENSEN, Synnøve Inga Johanne Liaaen

1932

1988

JOHANNESEN, Arne

1931

1989

JOHANNESSEN, Jan Sæbø

1937

1986

JOHANNESSEN, Jan Vincents

1941

1995

JOHANNESSEN, Johnny André

1953

2010

JOHANNESSEN, Ola Mathias

1938

2002

JOHANSEN, Dag

1961

2008

JOHANSEN, Geir Anton

1960

2005

JOHANSEN, Inge Johannes Tjernes

1928

1964

JOHANSEN, Jon Eigill

1948

2005

JOHANSEN, Ståle Emil

1956

2015

JOHANSEN, Tor Arne

1958

2008

JOHANSEN, Tor Arne

1966

2013

JOHNSEN, Arve

1934

1986

JOHNSEN, Harald

1954

2013
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JOHNSEN, Roy

1956

2011

JOHNSON, Hein Tore

1943

2014

JOHNSSON, Anders

1939

1989

KAVLIE, Dag

1939

1976

KILDAL, Helge

1942

1990

KILLINGTVEIT, Ånund

1946

2006

KJELSTRUP, Signe Helene

1949

1986

KLEPPE, Jon

1946

1982

KLEPPE, Peder Johan

1933

1986

KLINGSHEIM, Karl

1956

1992

KOHLER, Achim

1967

2014

KRINGLEBOTN, Jon Thomas (død 19.12.2015)

1964

2001

KRISTOFFERSEN, Kjell

1952

2002

KRISTOFFERSEN, Yngve

1941

2002

KROGSTAD, Harald Elias

1945

1986

KROGSTAD, Per-Åge

1949

1987

KROHN, Conrad Henrik

1934

1975

KROKAN, Hans Einar

1945

2008

KROKSTAD, Asbjørn

1931

1973

KULÅS, Finn Ragnar

1944

1986

KUVÅS, Reidar

1943

1986

KVANDE, Halvor

1945

1988

KVEIM, Kjell

1926

1984

KVESETH, Kari Fjellbirkeland

1943

1991

LACASSE, Suzanne

1948

1996

LAMVIK, Jon Ofstad

1929

1975

LAMVIK, Magne

1930

1989

LANDE, Tor Sverre

1950

2010

LANDRØ, Martin

1958

2006

LANDSVERK, Olav

1929

1974

LANGEN, Ivar

1942

2005

LANGSETH, Magnus

1952

2004

LARSEN, Asbjørn

1936

1993
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LARSEN, Knut Einar

1946

1997

LARSEN, Per Kristian

1940

1980

LEIRA, Bernt Johan

1954

2014

LERVIK, John M.

1969

2003

LI, Charlie Chunli

1957

2011

LIE, Knut- Andreas

1969

2014

LIE, Ole Hannibal

1933

1988

LIEN, Kristian M.

1958

1994

LIEN, Terje Kristoffer

1944

1991

LILLESTØL, Egil

1938

2006

LINDMO, Tore

1947

1990

LIYANAGE, Jayantha P

1967

2011

LOBBEN, Thor Hugo

1942

1988

LOFSTAD, Knut (død 7.11.2015)

1927

1986

LOHNE, Otto

1941

1986

LOKTU, Morten

1960

2003

LONT, Auke

1958

2015

LU, Ming

1944

2009

LUNDH, Yngvar Gundro

1932

1983

LYGRE, Asle

1956

2011

LYNG, Stig

1934

1985

LÆGREID, Astrid

1956

2008

LÆRDAL, Tore

1952

2008

LØSET, Sveinung

1956

2000

LØVOLD, Kjell

1941

2007

MADLAND, Merete Vadla

1966

2015

MADSEN, Henrik Overgaard

1953

2001

MAGNUSSEN, Bjørn Fossmo

1933

1989

MALTHE-SØRENSEN, Didrik

1942

2004

MANGERUD, Gunn

1961

2011

MARKESET, Tore

1962

2012

MARSTEIN, Nils

1950

1999

MARSTRANDER, Rolf

1935

1997
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MARTENS, Harald Aagaard

1946

1998

MARTENS, Magni

1948

1988

MARTHINSEN, Knut

1956

1999

MASENG, Torleiv

1946

1999

MATHIESEN, Ragnvald H

1965

2015

MCENROE, Suzanne A

1955

2015

MICHELET, Åse Aulie

1952

2004

MIKALSEN, Terje Ernst

1940

1993

MJELDE, Rolf

1962

2007

MO, Frode

1937

1986

MOAN, Torgeir

1944

1980

MOE, Johannes

1926

1962

MOHR, Viggo

1934

1987

MONRAD-KROHN, Lars

1933

1978

MOSER, Edvard

1962

2010

MOSER, May-Britt

1963

2010

MOTZFELDT, Ketil

1922

1966

MUNTHE-KAAS, Antonella Zanna

1970

2014

MUNTHE-KAAS, Hans

1961

2007

MUSTAPARTA, Hanna

1942

2008

MYHRE, Hans Olav

1939

2003

MYHRE, Ingvild

1959

2003

MYKLEBUST, Egil

1942

2003

MYRVANG, Arne M.

1939

1999

MYSKJA, Arne Helge

1927

1978

MØLLER, Mona Elisabeth

1949

2004

MØLLER, Simon Geir

1969

2008

MÅRDALEN, Jostein

1962

2006

NADEAU, Paul H.

1952

2014

NARUM, Paul

1951

1994

NES, Erik Aasmund

1939

1986

NIELSEN, Finn Gunnar

1951

2002

NILSEN, Bjørn

1950

2002
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NISANCIOGLU, Kemal

1946

1995

NJÅ, Ove

1963

2014

NJÅSTAD, Olav

1933

1978

NORBY, Truls Eivind

1955

2015

NORD, Lasse

1946

1992

NORDAL, Steinar

1954

2000

NORDENSTRØM, Nils

1935

1983

NORDGÅRD, Alfred

1954

2010

NORDTVEDT, Jan-Erik

1962

2000

NORVIK, Harald Johan

1946

1988

NYLAND, Bente

1958

2008

NÆS, Tormod

1954

2014

NÆSS, Arvid

1947

2011

NØRSETT, Syvert Paul

1944

1986

NØRSTRUD, Helge

1934

1977

NØTTVEDT, Arvid

1953

2007

OHM, Ole-Jørgen

1938

2008

OLSBYE, Unni

1954

2009

OLSEN, Dag Rune

1962

2013

OLSEN, Thomas Fredrik (Fred.)

1929

2006

OLSEN, Thor O.

1944

1990

OLSEN, Yngvar

1953

2001

OLSTAD, Bjørn

1964

2002

OMRE, Karl Henning

1951

2002

OPSAHL, Jan Chr

1949

2010

OSMUNDSEN, Petter

1967

2011

OVERVIK, Terje

1951

2003

OWREN, Brynjulf

1961

2005

PADGET, Peter

1927

1974

PARR, Hugo

1947

1990

PAUVLOU, Dimitris D

1967

2014

PEDERSEN, Arne

1933

1990

PEDERSEN, Frank Børre

1967

2015
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PEDERSEN, Rolf Birger

2015

PERKIS, Andrew

1961

2010

PERSEN, Leif Norrolf (død 5.3.2015)

1919

1955

PETTERSEN, Kristin Ytterstad

1969

2013

PLAHTE, Sven

1941

1999

PLANKE, Tore

1943

2015

RAMBERG, Ivar Birger

1937

2008

RAMSTAD, Tor Audun

1943

1987

RASCH, Finn Ola

1937

1990

RANDEBERG, Lise Lyngsnes

1974

2014

RAUSAND, Marvin

1949

1995

REICHERT, Frank

1957

2013

REFSNES, Karin Helene Rosenberg

1947

1999

REINHARDSEN, Jon Erik

1956

2013

REITEN, Eivind Kristofer

1953

2003

REME, Philip André
REMSETH, Svein
RINGDAL, Ole

1972
1943
1956

2010
1995
2014

RIMBERG, Kjeld

1943

1990

ROALDSET, Elen

1944

1996

ROLSTADÅS, Asbjørn

1944

1986

RONG, Chunming

1969

2011

ROOTH, Raymond

1932

1988

ROTEVATN, Atle

1976

2015

ROVEN, Hans Jørgen

1958

1999

RUE, Håvard

1965

2015

RYTTER, Erling

1947

1987

RØDAHL, Eystein (død 11.4.2015)

1929

1967

RØDLAND, Arild

1947

1983

RØE, Bjørn Edin

1937

1975

RØED-LARSEN, Trygve

1939

1995

RÖHRICH, Dieter

1957

2008

RØNNEKLEIV, Arne

1941

1986
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RØNNEVIK, Hans Christen

1945

2013

RØNNING, Magnus

1969

2015

RØNQUIST, Einar Malvin

1956

2005

RØREN, Eivald Mikal Qvernheim

1934

1983

RØRSTAD, Gunnar

1959

2011

RAA, Jan

1939

1990

RÅHEIM, Arne

1941

2000

SAGEN, Ragnvald

1929

1972

SAKSHAUG, Egil

1942

1994

SAMSETH, Jon

1954

2012

SAMUELSEN, Emil J.

1937

1983

SANDVEN, Stein

1952

2010

SANDVIKNES, Jan

1937

1982

SCHEI, Asle

1936

1999

SCHJELDERUP, Bill

1958

2011

SCHNITLER, Diderik Børsting

1946

1995

SEIP, Kristian

1962

1999

SEJERSTED, Francis (død 25.8.2015)

1936

1995

SELLEVOLD, Erik Johan

1938

1996

SELLEVOLL, Markvard A.

1923

2006

SELVAAG, Ole Gunnar

1946

2006

SIGMOND, Reidar Svein

1931

1984

SIMENSEN, Christian Julius

1942

1998

SIMENSEN, Terje Helmer

1928

1977

SIMONSEN, Ingve

1969

2008

SINDING-LARSEN, Richard

1942

1986

SJØBERG, Svein

1943

2003

SJØBLOM, Johan Erik Gustaf

1953

2001

SJØEN, Karl

1953

1995

SKALLERUD, Bjørn Helge

1959

2009

SKAUG, Erik

1944

1998

SKJÆVELAND, Svein M.

1945

2006

SKJÅK-BRÆK, Gudmund

1946

1999
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SKOGEN, Sverre

1956

2003

SKOGESTAD, Sigurd

1955

1988

SKOIE, Hans (død 11.4.2016)

1938

2005

SKULLERUD, Helge Redvald

1936

1986

SKÅR, Rolf

1941

1986

SLAGSTAD, Dag

1946

2001

SLINDE, Erik

1946

2006

SLOTFELDT-ELLINGSEN, Dag

1943

1987

SMEDAL, Arne

1947

2010

SMELROR, Morten

1958

2007

SMIDSRØD, Olav Aasmund

1936

1987

SOHLBERG, Ragnhild

1937

1996

SOLBERG, Erik Kristoffer

1933

1986

SOLBERG, Jan Ketil

1946

1994

STAHL, Kjell

1937

1987

STAMNES, Jakob Johan

1943

2009

STEIHAUG, Trond

1950

1988

STEINERT, Rolf Martin

1973

2015

STEINNES, Eiliv

1938

1986

STEINSMO, Unni

1954

2004

STETTE, Gunnar (død 10.5.2015)

1936

1980

STOKKA, Sigmund

1953

2007

STOKKE, Bjørn Torger

1956

2003

STRØM, Arne Reidar

1943

2001

STRØMMAN, Anders Hammer

1975

2015

STRØMMEN, Ingvald

1950

2004

STULAND, Kjetil M.

1951

1996

STØREN, Sigurd

1939

1989

SUDBØ, Asle

1961

1999

SUND, Bjørn Arne

1950

2001

SUNDE, Svein

1952

2013

SUNDSBØ, Svein

1943

1993

SVENDSEN, Berit

1963

2002
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SVENDSEN, Hallvard Fjøsne

1948

2000

SVENDSEN, Torbjørn

1955

2002

SVENSSON, Ulf Peter

1964

2010

SVAASAND, Lars Othar

1938

1986

SYDNES, Leiv Kristen

1948

2006

SYVERSEN, Tore Louis Martin

1945

2000

SYVERTSEN, Kåre

1950

2010

SÆLID, Steinar

1946

1993

SÆTHER, Trond

1958

2008

SÆTRE, Jorunn Johanne

1956

2003

SØDAHL, Eiliv Inge (død 8.7.2015)

1930

1976

SØGNEN, Ole Gunnar

1954

2014

SØLVBERG, Arne

1940

1977

SØNJU, Otto Kristian

1938

1978

SØRBYE, Haakon
SØRDALEN, Ole Jakob

1920

1973

1965

2002

SØREIDE, Tore Helge

1948

1989

SØRENSEN, Asgeir J

1964

2015

SØRENSEN, Pål

1944

1991

TAKLA, Lars Arne

1944

2003

THAULOW, Christian

1948

1995

THAULOW, Haakon

1944

2003

THONSTAD, Jomar Torgeir

1932

1972

THRANE, Eivind Vilhelm

1934

1991

TIME, Rune W

1953

2011

TORSEN, Hans Olav

1945

2000

TORP, Hans Garmann

1953

1999

TORSÆTER, Ole

1951

2015

TRULSEN, Jan

1940

1989

TRYGGESTAD, Svein

1946

1992

TUSET, Johan Kristian Skei

1932

1989

TVEIT, Halvard

1949

2004

TVEITO, Aslak

1961

2005
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TYBELL, Thomas

1970

2005

TYSSØ, Arne

1945

1999

TØNDER, Kristian

1937

1990

TØNSETH, Erik

1946

1992

ULLRING, Sven

1935

1989

ULLTVEIT-MOE, Jens

1942

1997

ULSTEIN, Tore

1967

2009

UNDELAND, Tore Marvin

1945

1986

UNDHEIM, Kjell

1931

1965

UNSGÅRD, Geirmund

1948

2000

URSIN, Bjørn

1943

2013

UTSETH, Rolf H.

1944

1986

VAHL, Trond

1936

1989

VATN, Jørn

1961

2015

VATNE, Hans Erik

1968

2015

VENVIK, Hilde Johnsen

1968

2012

VINNEM, Jan Erik

1950

2010

VOKES, Frank Marcus

1927

1972

VÅGE, Steinar

1964

2014

VAAGEN, Jan Sigurd

1945

2006

WALDERHAUG, Harald Aagne

1926

1973

WANG, Kesheng

1945

2006

WEMAN, Helge
WENNERÅS, Svein

1960

2010

1934

1989

WHITSON, Curtis Hays

1956

2012

WILLE, Gunnar Edvard

1937

1986

WINTHER, Jan-Gunnar

1962

2003

WOLD, Anders

1957

2006

WOLLAN, Vegard

1967

2011

WAAG, Tor Inge

1952

2012

YSTENES, Martin

1956

1998

YTREHUS, Tor

1941

1986

YTTERDAL, Trond

1964

2005
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ZHANG, Zhiliang

1964

2009

ØDEGAARD, Hallvard

1945

1990

ØDEGAARD, Rolf

1951

1999

ØIEN, Geir Egil

1965

2010

ØRBECK, Ivar

1933

1983

ØSTERBERG, Ulf Lennart

1958

2010

ØSTVOLD, Terje (død 2.4.2016)

1938

1987

ØVERLI, Jan M.

1939

1986

ØVREÅS, Lise

1965

2014

ØVRUM, Margareth

1958

2007

ØYE, Harald Arnljot

1935

1972

AABØ, Anna

1954

2007

AADNØY, Bernt Sigve

1951

2006

ÅM, Knut

1944

1989

AAM, Sverre

1948

1995

AAMODT, Bjarne

1945

1989

AANENSEN, Ove Torbjørn

1934

1984

AASE, Sven Ole
AASERUD, Oddvar

1965

2007

1947

1994
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MINNEORD OVER MEDLEMMER AVGÅTT VED DØDEN I
2015

Kjell Hagemark
Født 2. oktober 1934 – død 3. januar 2015
Dr. ing. Kjell Hagemark døde etter et par måneders sykeleie. Før det var han
sprek og aktiv, og han var i full vigør under feiringen av sin 80 års-dag i oktober.
Han var en aktiv og utadvendt person med et smittende humør, men kunne også
være krevende og stille klare krav.
Hagemark tok sin utdannelse ved NTH innen uorganisk kjemi. Doktorgraden
fokuserte på ustøkiometriske uranoksider og diffusjon i fast fase. Mesteparten
av hans yrkesaktive karriere foregikk imidlertid i USA hvor han i mange år var
ansatt ved utviklingsavdelingen til 3M i Maplewood, Minnesota.
I 1985 valgte Kjell å flytte til Norge sammen med sin kone Unni og den yngste
av tre sønner for å være med på oppbyggingen av Statoils forskningssenter i
Trondheim. Han fikk ansvaret som forskningssjef/sektorleder (i dag: vice
president RDI) for en ny enhet innen Nedstrømsteknologi. Den omfattet
eksisterende avdelinger innen Materialteknologi og Prosessregulering, hvor for
øvrig Morten Loktu var en sentral fagperson, foruten en ny enhet for
Foredlingsteknologi hvor Åge Solbakken ble ansatt som leder og undertegnede
ble ansatt året etter. Foredlingsteknologi omfattet tre områder: Raffineriteknologi for å yte tjenester for anleggene på Mongstad og i Kalundborg;
Petrokjemi som senere ble sentralt da Statoil overtok Saga Petrokjemi og
senere dannet Borealis; i tillegg til det helt nye området Gasskonvertering. Kjell
og Åge hadde i denne prosessen direkte kontakt med Statoils ledelse ved Arve
Johnsen i etableringen av et meget ambisiøst program hvor hovedsatsingen ble
på konvertering av gass til diesel. Dette prosjektet fikk i 1990 store nasjonale
og internasjonale medieoppslag, og var vel på dette tidspunktet ledende
internasjonalt.
Internt i Statoil nøt Kjell stor anerkjennelse for sin strategiske tenkning og evne
til overblikk og å kunne forenkle problemstillinger. Han hadde sans for fakta og
tall i energisektoren og var opptatt av de store linjene. I de siste årene før han
ble pensjonert, arbeidet han som spesialrådgiver i Stavanger nettopp med
strategisk analyse og scenarietenkning.
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Selv husker jeg Kjell som en klar, men også inkluderende leder som stolte på
sine ansatte. Han kunne sette seg sammen med 2-3 medarbeidere for å løse en
oppgave som krevde hurtig avklaring. Videre var Kjell Hagemark opptatt av
langsiktighet i R&D-aktivitetene og oppmuntret alltid til nye ideer og innovasjon. Et av hans favoritteksempler var oppfinnelsen av Post-It lappene til 3M.
Utgangspunktet var at de skulle utvikle et superlim, men så var det en av
prøvene som fikk helt andre egenskaper og en helt annen anvendelse.
Kjell Hagemark var en friluftsmann av den gode gamle sorten og ikke opptatt
av organisert konkurranse, enten det dreide seg om skiturer utenfor opptråkkete løyper eller lange fjellturer hvor alt utstyr og mat måtte fraktes på
ryggen. I USA tok han med familien på seilturer og kanoturer i Minnesotas
villmark. Å spise flest mulig middager utendørs var en selvfølge. Det må også
nevnes at han var meget opptatt av klassisk musikk.
Kjell Hagemark ble innvalgt i NTVA i 1986. Jeg husker han som en meget aktiv
og kunnskapsrik debattant på møtene. Han er dypt savnet.

Erling Rytter

Theodore van Golf-Racht
Født 11. juni 1924 – død 27. februar 2015
Professor Teodor van Golf-Racht døde den 27. februar 2015, 91 år gammel.
Professor van Golf-Racht var ansatt ved Institutt for petroleumsteknologi og
anvendt geofysikk ved NTH, senere NTNU, i perioden 1974-2003 som
professor II og professor emeritus. Han startet sin akademiske karriere som
professor i Milano før han aksepterte en hovedstilling i Norsk Hydros oljedivisjon i Oslo. Samtidig sa han ja til en professor II-stilling ved NTH. Dette var
pionertiden for norsk oljeindustri, og van Golf-Racht hadde stor innflytelse på
reservoartekniske avgjørelser for de store reservoarene som ble funnet på 70og 80-tallet, og som Norsk Hydro hadde eierandel i. Denne epoken er
karakterisert av de tekniske utfordringer det var å bygge ut store komplekse
reservoarer offshore. I sin stilling i Norsk Hydro var han en viktig aktør i å
klargjøre de tekniske problemstillingene som til slutt resulterte i utbyggingene
på norsk sokkel. På den tiden var datagrunnlaget for avgjørelsene mer usikre
enn i dag, og van Golf Racht hadde den innsikt og intuisjon som var nødvendig i
denne fasen. Troll Olje hadde knapt vært mulig uten hans innsats, og det samme
gjelder TOGI-prosjektet for gassinjeksjon i Osebergfeltet. Han var “guru” når det
gjaldt Ekofiskfeltet og bidro sterkt til at det gikk fra en estimert utvinningsgrad
på 17 % til et felt som i dag forventes å leve lenger enn til 2060.
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Van Golf-Racht var sentral i oppbyggingen av laboratorier og utviklingen av
forelesningsmateriale ved NTH. Han var en veldig populær foreleser, og mange
av studentene ble gjennom ham trukket i retning av reservoarteknikk. Mange
søkte seg også til stilling i Norsk Hydro pga. av ham. Han var også veileder for
den aller første dr.ing.-kandidaten i reservoarteknikk ved NTH. Industritilknytningen gjorde at van Golf-Rachts undervisning var basert på relevante
data fra og kunnskap om feltene i Nordsjøen, og han ble derfor en høyt verdsatt
foreleser. Han underviste reservoarteknikk for hele første generasjon petroleumsingeniører, ofte i undervisningsøkter som varte hele dagen, og mange av
seniorene blant petroleumsingeniørene i Norge i dag fikk sitt første møte med
reservoarteknikk fra forelesningene til van Golf-Racht.
Van Golf-Racht hadde stor interesse og forståelse for flerfasestrømning i porøse
media, og han konsentrerte mye av sin forskningsaktivitet mot oppsprukne
reservoarer som resulterte i læreboken “Fundamentals of Fractured Reservoir
Engineering” og mange forskningsartikler. Han var generøs med å dele sin
kunnskap og var flink til å finne det beste hos andre og gi studentene innsikt og
selvtillit innen reservoarteknologi. Van Golf-Racht formidlet aktuelle industriutfordringer til studentene, og han introduserte problemstillinger som var helt
i front i reservoarteknisk forskning. Han ga studentene utfordrende industriprosjekter hvor de måtte ta avgjørelser, utforske ukonvensjonelle løsninger og
engasjere seg i meningsutvekslinger. Det var i slike prosjektmøter med
studentene at van Golf-Racht viste sitt engasjement og lidenskapelige interesse
for faget.
Professor van Golf-Racht foreleste sitt fag innen oppsprukne reservoarer til
langt inn i pensjonsalderen, og han tok turen til Trondheim fra sitt bosted i Paris
mange ganger i semesteret. Teodor van Golf-Racht var en fargerik person som
det var svært stimulerende å omgås, og kollegene på instituttet satte stor pris
på hans nærvær.
Han ble medlem i NTVA i 1975.

Michael Golan
Tom Aage Jelmert
Jon Kleppe
Ole Bernt Lile
Ole Torsæter
Curtis Hays Whitson
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Leif Norolf Persen
Født 2. juni 1919 – død 5. mars 2015
Professor i mekanikk Leif Norolf Persen døde den 5. mars 2015, nær 96 år
gammel. Med ham er en karakteristisk profil blant NTH-professorer fra 1960tallet og utover, gått bort. Han hadde en lang yrkeskarriere ved datidens
Institutt for mekanikk, både som lederskikkelse og professor, og som foreleser
i mekanikkens basisemner for hele student-årskull fra de fleste av NTHs
avdelinger. Og han beholdt sin arbeidsevne og sin interesse for mekanikkfaget
helt inn mot slutten av sitt lange livsløp. Han var medlem av NTVA fra 1955.
Leif N. Persen var født i Trondheim 2. juni 1919. Han studerte til sivilingeniør
på Bygningsingeniøravdelingen ved NTH, hvor han avla endelig eksamen i 1945
med to diplomoppgaver; en i Bygningsstatikk og en i Geodesi, etter å ha sluttført
fagstudiet i 1943 med ekstra fordypning i mekanikk og matematikk. Han
arbeidet både som assistent og stipendiat ved NTH, og som teknisk rådgiver ved
Trondheims Bygningssjefskontor frem til 1952. Da ble han ansatt som dosent
ved Institutt for mekanikk på Almenavdelingen hos den legendariske professor
Rolf Gran Olsson, og fra da av ble hans karriere uløselig knyttet både til
instituttet og til fagområdet mekanikk.
Med bakgrunn i bygningsteknikk lå hans faglige tyngde i utgangspunktet mest
på statikk, fasthetslære og dynamikk, mens den fjerde komponenten i
mekanikkfaget; fluidmekanikk, var noe mindre prioritert. Og den gangen var
kravene slik at den som for eksempel stilet mot et professorat i mekanikkfaget,
måtte vise til meritter i alle de fire disiplinene. Persen dro til Gøttingen i 1952
for å studere turbulens hos professor Tollmien, en av Ludvig Prandtl´s godt
kjente elever, og allerede i 1953 gikk veien til Brown University i USA for videre
studier og undervisning innenfor fluidmekanikk i gruppen til Josef Kestin.
Persen var fort blitt klar over at det teknisk-vitenskapelige tyngdepunktet i
faget var flyttet fra Europa/Tyskland og over Atlanteren til USA etter
avslutningen av 2. verdenskrig, og han kom til å orientere seg mye den veien
etter som de store forskningsprogrammene, særlig på luft – og romfart utviklet
seg i årene som fulgte.
Slik var det at Leif N. Persen i 1960, etter Gran Olssons bortgang, besatte den
tilstrekkelige kompetansen for å gå inn i det ene av de to professoratene som
da ble tillagt Institutt for mekanikk. Han var den siste professoren i faget ved
NTH/NTNU med vitenskapelige meritter i alle de fire av fagets nevnte
disipliner, og det skulle vise seg etter hvert at det var den siste av disse;
strømningsmekanikk, og spesielt turbulens, som ble hans primære
forskningstema gjennom hans videre karriere. Særlig teorien for grensesjikt
mellom strømningsfelt og faste overflater, som var introdusert av Prandtl i
1904, ble etter hvert – i kombinasjon med turbulens – et svært aktuelt verktøy,
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eksempelvis for beregning av motstand og termiske påkjenninger både på
konvensjonelle farkoster og på de mer ekstreme, som Apollo-kapsler og
romferger på vei inn igjen i atmosfæren. Som en kuriositet kan nevnes at da den
første kunstige satellitten, russiske Sputnik1, ble skutt opp 4. oktober 1957,
beregnet Persen satellittens antatte levetid til 90−100 dager og publiserte dette
i desember utgaven av Teknisk Ukeblad. –Den brant opp i atmosfæren og
restene falt ned 4. januar 1958!
Turbulente grensesjikt ble Persens «varemerke», og han introduserte
konseptet i videregående undervisning på NTH fra 1960-tallet og utover, og
temaet fikk nedslagsfelt også i prosessfagene innen både maskin – og
kjemimiljøene der. Arbeidet på dette området førte til flere USA-opphold, blant
annet ved University of Rhode Island og ved Wright Patterson Air Force Base,
Ohio. Han ble også nasjonalt medlem av NATOs «Fluid Dynamics Panel» på
denne tiden.
Men Persen glemte ikke helt sin opprinnelige bakgrunn i bygningsteknikk –
inklusive ingeniørgeologi: På 1970-tallet ble han engasjert i et større norsk-tysk
forskningsprosjekt omkring sikring av fjellhaller, vesentlig for militære
installasjoner. Dette førte også til flere åpne publikasjoner på tema som «Rock
Dynamics» og «Stress Waves in Rocks»; arbeider som inneholder en god del
anvendt matematikk, og som peker tilbake på hans fordypning under siv. ing.studiet og på hans tidligere læremester professor Gran Olsson. Noen av disse
arbeidene ble også skrevet på tysk, et språk Persen behersket meget godt både
muntlig og skriftlig. Språkmektig som han var, har han også etterlatt seg – i
hvert fall en – publikasjon på fransk.
Hans godt utviklede formuleringsevner gjorde ham også til en profilert deltaker
i mange diskusjoner både av faglig og mer generell samfunnsorientert art. Han
hadde klare meninger om skole, utdanning og verdiskapning, og hans
synspunkter ble gjerne satt i tydelig relieff til det politisk korrekte, både i
daglige samlinger rundt lunsjbordet og i det mer formelle og makttunge
Professorrådet i datidens NTH.
For svært mange NTH-studenter fra 1960-tallet og utover fremstod professor
Leif N. Persen som en karakteristisk og autorativ foreleser i mekanikkfagets
forskjellige grunnleggende disipliner. Han var ryddig og klar i formen, førte en
sober tavle hva både figurer og tekst angikk, og han kunne bryte ned
kompliserte systemer i elementære moduler på meget elegant og systematisk
vis. Det prinsipielle kom godt frem i hans presentasjoner, og passe mye av
detaljer, som fortegn på interne krefter og momenter, ble gjerne overlatt den
enkelte som etterarbeid: Altså, en god pedagog med klar bevissthet omkring
læring – og om betydningen av mekanikk som fag – særlig i teknologisk
sammenheng.
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Han bygget også miljøet for mekanikk innenfor institusjonen NTH; fra 2 ansatte
på instituttet i 1960 og til 14 ansatte et knapt 10-år senere. Fra ca. 1980 av, da
petroleumsvirksomheten skjøt fart, fikk instituttet også en virksomhet innenfor
flerfasestrømning både eksperimentelt og teoretisk, ledet av Persen selv. Han
var i tillegg sentral i organiseringen av de såkalte «Lecture Series on Two-phase
Flow» som ble arrangert i Trondheim av NTH og SINTEF, for å rette
internasjonalt fokus mot det store forsøksanlegget på Tiller som nettopp da var
bygget, med formål å skaffe ny kunnskap om strømning av olje og gass i brønner
og transportledninger. Da dette 10-året gikk mot slutten, i 1988, søkte Persen
avskjed i nåde fra sin stilling som professor i mekanikk, 70 år gammel, etter 38
års tjeneste ved NTH.
Men han tok ikke avskjed med faget mekanikk: I mer enn to nye 10-år fortsatte
han sine arbeider i turbulens og grensesjikt, og hans siste publikasjon på
området, boken «A Pragmatic Approach to Turbulence» kom ut i 2011, da
forfatteren hadde rundet 92 år! Boken er på mange måter Persens personlige
testamente omkring turbulens, som han lærte det hos Tollmien i Gøttingentiden, og som han utviklet det videre i egne bidrag og samspill med andre
forskere gjennom et langt livsløp.
Det er med den største ærbødighet at vi ser tilbake på hans livslange innsats i
forskning og undervisning innenfor et fag av stor betydning for teknologisk
utvikling i vårt moderne samfunn. Vi lyser fred over Leif Norolf Persen´s minne.

Tor Ytrehus
Fridtjov Irgens

Øyvind Aschehoug
Født 8. juni 1939 – død 8. mars 2015
Øyvind Aschehoug døde uventet på sykehuset Sancti Spiritus den 8. mars 2015
etter noen opplevelsesrike dager på Cuba med sin kjære Kari. Med det er en
gladspent, positiv, omgjengelig og inspirerende fagmann gått bort.
Øyvind var født og oppvokst i Oslo, men studiene førte ham til NTH og
Trondheim der han ble sivilingeniør 1965 og tok Teknisk Licentiatgrad i 1973.
Han ble professor i bygningsteknologi ved Arkitektavdelingen 1983, en stilling
han hadde til han ble pensjonert i 2006.
I 1989 ble han innvalgt medlem av NTVA, og i perioden 1990-95 var han
Avdelingsformann (Dekan) ved Arkitektavdelingen. En periode ledet han også
SINTEFs avdeling for Arkitektur og byggteknikk, og han har hatt en rekke
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lederverv og vært medlem av mange råd og organisasjoner innen
bygningsteknologi i Norge og utlandet. Han hadde lengre forskningsopphold i
Berkeley, Stuttgart, Cambridge, Sheffield og Gävle, og han fikk etter hvert et
stort og viktig internasjonalt nettverk og deltok i mange studiereiser og
konferanser innenlands og ute.
Øyvind Aschehoug utviklet mange interesseområder innen fagfeltet: akustikk,
energisparing, solenergi, lys, dagslys og glass/atriumsbygninger, og sammen
med de nærmeste medarbeiderne tok han initiativ til flere interdisiplinære
forskningsgrupper og prosjekter med offentlig eller industriell finansiering.
“Dagslysgruppa”, “Glassgårdsgruppa”, det store tverrfaglige/flerfaglige
prosjektet “Smartbygg” og senest FME, forskningssenter for fornybar energi –
“Zero Emission Buildings” (ZEB), der han var et aktivt medlem av ledergruppen.
Han var positivt interessert i alt og alle og kunne derfor også svare på de fleste
spørsmål. Det benyttet mange seg av, og da hendte det han med et smil refererte
til sin “navnebror" – leksikonet. Generelt satt smilet og latteren, løst hos Øyvind,
og han var alltid med i alle sosiale aktiviteter.
Øyvind var forfatter og medforfatter av håndbøker, artikler, rapporter og
forelesninger, og som foreleser var han inspirerende og klar. Nesten alle
arkitektstudenter har hatt ham som lærer. Også som professor emeritus har
han vært aktiv og en støttespiller for de andre ved instituttet og Fakultetet.
Øyvind var glad i å reise og ble aktivt med i NTNUs pensjonistforening og dens
reisevirksomhet. Sammen med Kari var han og jevnlig med på
Arkitektfakultetets seniortreff på To tårn en gang i måneden. De siste par årene
ble han også med i gruppe-roing på SATS der han og Kari fikk nye venner og
bekjente. Øyvind Aschehoug vil bli savnet av mange.

Bjørn E Røe
Anne Grete Hestnes

Eystein Rødahl
Født 9. juni 1929 – død 11. april 2015
Vi har mistet vår gode kollega gjennom mange år, Eystein Rødahl. Han døde 11.
april 2015 i en alder av nesten 86 år. Eystein spilte gjennom mange år en viktig
rolle for VVS-faget og for NTH/NTNU.
Eystein var sønn av skipper Hans G. Rødahl og hustru Elisabeth. Han ble født i
Talvik, men oppveksten var Kristiansund. Eystein fikk i sin ungdom en
interessant livserfaring ved at han avtjente sin verneplikt som soldat i
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Tysklandsbrigaden. Han ble utdannet sivilingeniør ved maskinavdelingen ved
NTH i 1955. Etter et kort opphold ved Findus i Hammerfest ble han
instituttingeniør ved NTH i 1956. Han tok deretter graden tekn.lic (PhD) ved
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i 1964. Fra 1966 ble han professor
og instituttleder ved institutt for VVS-teknikk ved NTH. I perioden 1976 til 1984
var han prorektor ved NTH. Han var også valgt leder for Maskinavdelingen ved
NTH i en periode.
Eystein var en pådriver for samarbeid mellom institutter ved NTH og med
bransjen. Det ble etablert gode forbindelser med bygg, arkitekt og elektro. Med
hans støtte ble det startet samarbeid mellom instituttet og to avdelinger i
SINTEF, Vassdrags- og havnelaboratoriet og med bygg/arkitekt på 1970-tallet.
Han var også aktiv i det nordiske universitetsmiljøet innenfor VVS-faget, og han
var opponent ved mange doktordisputaser i de nordiske land.
På slutten av 1980 tallet var han aktivt med og etablerte faget Integrert
bygningsteknologi ved sivilingeniørutdanningen i Narvik. Dette ble senere en
del av Høgskolen i Narvik.
Tiden Eystein var instituttleder var en periode hvor mye skjedde med
universitetsdemokrati og ledelsesformer. Han startet professorkarrieren i en
tid hvor professoren automatisk var lederen for instituttet og kunne ta alle
avgjørelser på egen hånd. Senere ble NTH demokratisert ved at instituttene fikk
valgte ledere og et valgt styre. Eystein var lojal mot den nye tids krav, og ble
valgt leder av Institutt for VVS-teknikk inntil det gjennom omorganiseringer ble
slått sammen med andre enheter ved NTH.
Eystein var også aktiv i organisasjonslivet. Han var blant annet virksom i Norsk
VVS-teknisk forening og valgt leder for NIF avdeling Trondheim i perioden
1972-1974. Han var også en periode medlem av Hovedstyret i NIF (Tekna). Han
ble hedret ved å bli æresmedlem i Norsk VVS Energi- og miljøteknisk forening
og han fikk tildelt NIF’s hederstegn. Eystein var også en periode oppnevnt som
meklingsmann og meklet ved lønnsoppgjørene flere ganger.
Eystein Rødahl ble medlem av NTVA i 1967.
Eystein skrev flere kompendier for undervisning og har bidratt til flere
fagbøker, både som forfatter, medlem i redaksjonskomiteer og som redaktør.
For oss ved instituttet og ved SINTEF var Eystein en vennlig og god kollega. Han
hadde store faglige kunnskaper som han gjerne delte med yngre forskere og
studenter, og han deltok gjerne i faglige diskusjoner. Vi lyser fred over hans
minne.
For tidligere VVS-kollegaer ved dagens
Institutt for energi- og prosessteknikk og SINTEF Energi,
Hans Martin Mathisen, Per Olaf Tjelflaat, Vojislav Novakovic og Rolf Ulseth

118

NTVA Årbok 2015

Gunnar Stette
Født 13. november 1936 – død 10. mai 2015
Professor emeritus Gunnar Rolf Stette døde 10. mai 2015 etter noe tids sykdom,
78 år gammel. Han var innvalgt medlem i NTVA fra 1980.
Gunnar var født 13. november 1936 i Stettebygda på Sjøholt, Sunnmøre. Etter
2-årig realskole på Sjøholt tok han de to siste årene på Eid landsgymnas på
Nordfjordeid. Et slikt 4-års løp frem til examen artium var for begavede
ungdommer som Gunnar en naturlig “snarvei” utenom de 5-årige byskolene.
Etter militærtjeneste ved Befalskolen for Kavaleriet fikk han forhåndsløfte om
opptak ved Elektroteknisk avdeling, NTH, Svakstrømslinjen. Den obligatoriske
arbeidspraksis ble tatt ved Liaaen i Ålesund og ved Siemens i Tyskland.
Vårt lille kull på knappe 40, som Gunnar var en del av, ble høytidelig
immatrikulert ved Norges tekniske høgskole høsten 1958, altså for 58 år siden.
Det er lang tid tilbake, og mye har endret seg siden den klare høstdagen da vi
andektig og med duskelue satt og ventet på den akademiske prosesjon i aulaen
i den imponerende hovedbygningen på NTH, som kneiste som et slott over
byen. Dagens skolestart ved NTNU ligner i sannhet ikke mye på den høytidelige
seremoni som ble oss til del.
Opptakskravene ved NTH var høye, særlig på enkelte linjer som Teknisk fysikk
og Svakstrøm. Slik Gunnar allerede hadde vist sine gode evner på gymnaset,
fulgte han opp med svært bra resultater i studiet ved NTH. Med sin sunnmørske
bakgrunn var han vant til å arbeide og gjøre rett og skjel for seg. Men han var
langt fra noe hengehode, og kunne gjerne delta i lystig lag. Den gang som nå var
mulighetene til festlig studentliv mangslungent og rikholdig, både i Det Runde
Hus ved Elgeseter og ute på byen.
Gunnar var blant dem i vårt kull som ble en viktig del av den nye fag-generasjon
innenfor elektronikk og telekommunikasjon ved NTH. Etter fullført diplomarbeid fikk han i 1963 stilling som vit.ass. ved Institutt for Teoretisk elektroteknikk og ble samme år høgskolestipendiat innenfor fagfeltet Akustikk. I
dr.grad-studiet arbeidet han med teoretisk og praktisk utforming av utstyr
(codec) for taleoverføring ved lave datahastigheter. En utfordrende oppgave
med de begrensninger datidens teknologi innebar, men som ble gjennomført
med et glimrende resultat.
Arbeidet førte til at han ble interessert i et nytt og spennende område med
spesielt store faglige utfordringer, nemlig satellittkommunikasjon. Kappløpet
mellom supermaktene om hegemoni i rommet kom for alvor i gang etter oppskytingen av Sputnik i 1957, som kom som et sjokk for USA og vesten. Etter
fullført dr.ing-grad i 1967 fikk Gunnar en stilling som forsker ved Shape
Technical Centre i Haag, Holland og flyttet dit med sin kone Anne og datter Kari.
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Dette ble faglig gode og utviklende år, der han arbeidet med kommunikasjonssystemer og nyttelaster for flere generasjoner satellitter, i samarbeid med
spesialister fra en rekke NATO-land. I løpet av oppholdet i Holland fikk de deres
andre barn, Jan Einar.
I 1973 flyttet han med sin familie tilbake til Trondheim der han hadde fått
stilling som seniorforsker ved Akustisk Laboratorium, ELAB SINTEF. Fra 1974
var dette i kombinasjon med stilling som dosent II ved NTH med fagområde
Telesystemer. Med Gunnars bakgrunn fra Shape, hans brede internasjonale
kontaktnettverk og hans store interesse for satellittkommunikasjon og romteknologi var det naturlig at dette ble hans hovedfelt og arbeidsområde også i
Trondheim. I 1979 ble han utnevnt til professor i teleteknikk med fagområde
Radioteknikk, en stilling han hadde inntil han gikk av for aldersgrensen i 2003.
Den vitenskapelige og teknologiske utvikling som har funnet sted innenfor
fagområdet i hans periode er nær utrolig, og har endret verden og vår hverdag
i et tempo og et omfang som er nærmest uten sammenligning. For å illustrere
spranget i teknologi er det nok å nevne at i hans studietid var ennå radiorør og
elektromekaniske releer det sentrale. Vi hadde noen timer ekstraforelesning
underveis i studiet om en ny komponent som ble kalt transistor. Det var en
spennende nyhet som få av oss den gang til fulle forutså konsekvensen av.
Den omlegging og fornyelse av studiet i takt med den internasjonale utviklingen
som Gunnar og hans fagkollegaer sto for fra 60-årene og frem mot årtusenskiftet står det respekt av. Og ikke bare gjaldt det endringene i studieopplegg
og undervisning. På en rekke felt var telekom- og elektronikkmiljøet på Gløshaugen blant de fremste i internasjonal forskning og utvikling. Gunnar var en
sentral kraft i dette, både faglig og organisatorisk.
Hans engasjement i satellittkommunikasjon plasserte ham i fremste rekke i
norsk og europeisk organisering av satellittsystemer for tele- og datakommunikasjon og for kringkastingsformål, frem til det omfang vi i dag er vant
til. Blant internasjonale verv han har hatt kan nevnes: medlem av European
Space Agency (ESA) Telecommunications Advisory Committee, formann i ESA
Joint Communication Board (JCB), formann i Satellittkomiteen i European
Telecommunications Standards Institutes (ETSI), formann i RCS-komiteen for
Digital Video Broadcasting (DVB).
Hans internasjonale rolle og betydning på dette område er markert ved flere
priser og hedersbevis. Bl. a. kan nevnes at han av ESTEC – den europeiske
romorganisajonen ESA’s tekniske senter – i 1993 ble utnevnt til “Personality of
the Year” for sin sentrale rolle i utviklingen av europeisk satellittkommunikasjon.
Av større prosjekter han hadde en sentral posisjon i kan nevnes NORSATsystemet for kommunikasjon med plattformene i Nordsjøen og INMARSAT, det
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globale systemet for satellittkommunikasjon med skip. Han deltok i en 3 årsperiode i prosjektering og utbygging av et nasjonalt telesystem for Sudan
(SUDOSAT) og senere i Tanzania.
De mange nasjonale og internasjonale oppgaver og verv han ble trukket med i,
innebar mange perioder borte fra NTH og arbeidet ved instituttet. Med sin store
arbeidskapasitet rakk han allikevel å delta aktivt i lokale og nasjonale oppgaver.
Han var avdelingsformann ved Avdeling for Elektro- og datateknikk 1982-84 og
formann i NTHs budsjettkomite 1984-86 og 1987-1990. I tillegg påtok han seg
en rekke verv som formann eller medlem i nasjonale utvalg, styrer og råd, bl.a.
som leder av “Utvalg for organisering av televirksomheten i Norge” og medlem
i Off. utvalg for romvirksomhet. Han var medlem i NIFs Fagstyre og i NIFs Etisk
Råd, og ble i 1995 tildelt NIFs hederstegn.
Gunnar var i en periode på over 12 år engasjert i undervisning ved Universitetet
på Svalbard (UNIS), på Andøya, samt ved det tekniske universitet i Delft (TU
Delft), der han var med og utvikle et undervisningsprogram i Space Systems
Engineering.
Med sitt stabile gemytt, sin utholdenhet og hans gode forståelse av folk og
grupperingers ulike ståsted og meninger, var Gunnar en god diplomat og
forhandler, der han evnet å finne kompromisser og løsninger som kunne få
aksept. Ispedd en passe dose avvæpnende, velplassert humor når frontene ble
steile, vant han forbundsfeller og venner innen brede deler av fagmiljøet. De
mange internasjonale kontakter og vennskap ble opprettholdt lenge etter han
gikk av som professor.
Han hadde godt humør og hadde lett for å få venner. Rolig av gemytt, men med
skarp observasjonsevne og et godt blikk for ulike menneskers særpreg, gjerne
med en treffende karakteristikk. Men ikke bitende eller negativ, som regel var
den dempet ned med godmodig humor og toleranse for de menneskelige
svakheter og feil vi alle har, og som man gjerne kjenner igjen fra seg selv.
Gunnar var glad i sang og musikk, og var i en årrekke et skattet medlem av
Malvik Blandakor, der deltakelse i sang- og musikktreff på det gamle fiskeværet
Halten ute i havgapet utgjorde noen av hans største og kjæreste opplevelser.
Alt i alt var Gunnar som person det som kan kalles “en likandes kar». Hyggelig,
lett å omgås, et menneske man oppfattet som positiv, interessert og vennlig og
som innbød til kontakt og vennskap. Vi som har kjent han og hatt omgang og
vennskap med han i alle år vil savne at han ikke lenger er blant oss.
Fred med hans minne.

Asmund Gjeitnes
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Eiliv Inge Sødahl
Født 24. mars 1930 – død 8. juli 2015
Eiliv Sødahl gikk bort den 8. juli 2015, 85 år gammel. Eilivs største og lengste
yrkesaktive innsats var knyttet til SINTEF, hvor han i 1973, i en alder av 43 år,
ble ansatt som viseadministrerende direktør. Denne stillingen hadde han frem
til 1990.
Etter eksamen ved NTH i 1954 var han i 1955-1960 vitenskapelig assistent ved
NTHs Institutt for verkstedteknikk. Her deltok han i utviklingen ved
NTH/SINTEF av Norges første datastyrte dreiebenk.
Kongsberg Våpenfabrikk ønsket nye produkter og overtok prosjektet. Eiliv
fulgte prosjektet og deltok fra 1961 i industriell utvikling av datastyrte
skjærebrennere, verktøymaskiner og tegnemaskiner. KV leverte tidlig styringssystemer for skipsverft. Eiliv Sødahl markedsførte de første leveransene.
Prosjektet var starten på et teknologisk paradigmeskift med overgang til
digitale (CNC) systemer som ble utviklet i Kongsberg-miljøet.
SINTEF var allerede ved Eilivs tiltredelse i 1973 landets desidert største
teknisk-industrielle forskningsinstitutt, med mer enn 500 ansatte. I løpet av
hans tid som viseadministrerende direktør gjennomgikk SINTEF, som etter
flere fusjoner ble kalt SINTEF-Gruppen, en nærmest dramatisk vekst og faglig
utvikling. I 1990 var SINTEF blitt ett av Europas største oppdragsinstitutter,
med 1800 ansatte.
SINTEF-gruppen besto nå av 32 avdelinger/institutter med en samlet meget
bred faglig profil, hovedsakelig innen teknologiske fagområder, men også innen
samfunnsfag og medisin. Kundene var primært norske industribedrifter og
forvaltningsorganer, men innslaget av internasjonale kunder økte raskt, særlig
da Norge ble en oljenasjon på 1970-tallet.
De enkelte fagenhetene – avdelinger og tilsluttede institutter – hadde i stor grad
selvstendig ansvar for økonomi og kunderelasjoner, men kravet til samlet
opptreden økte med årene, særlig da de internasjonale oljeselskapene i 70årene ble betydelige kunder og kom med oppgaver som krevde tverrfaglig
kompetanse.
Arbeidsgiveransvaret for alle ansatte og ansvaret for den felles økonomien lå
hos morselskapet, med unntak for noen av instituttene. Det innebar at den
sentrale ledelsen hele tiden måtte sørge for å ha god innsikt i situasjonen i alle
fagenhetene. Fra tid til annen var det også nødvendig å stille opp med spesiell
assistanse, i markedsføringen og når problemer av økonomisk eller ledelseskarakter oppsto i enkelte enheter.
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SINTEF var i sin tid blitt etablert av NTH og samarbeid med NTH, senere NTNU,
var en viktig grunnpilar. Det representerte samtidig utfordringer på begge
sider, ikke minst den trangboddhet som etter hvert oppsto på Gløshaugen.
Det var, som en kan se, nok av oppgaver for både viseadministrerende direktør
og de andre lederne i den sentrale staben. Han fungerte også selvsagt som
institusjonens øverste leder ved administrerende direktørs fravær.
Fra 1990 og fram til pensjonering i 1997 var Eiliv direktør med spesielle
oppdrag, også nå tilknyttet ledelsen.
Vi minnes i takknemlighet Eiliv Sødahl som en trygg, kunnskapsrik og innsatsvillig leder. Han bidro sterkt til å befeste SINTEFs rolle som en viktig
nasjonal ressurs med solid tillit i norsk næringsliv og offentlig forvaltning så vel
som i de politiske miljøene.
Eiliv var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Han var friluftsmann,
aktiv i bymarka og ved fjellhytta på Kvikne. Sammen med sin kone, Randi, hadde
han fire barn: Karen-Elisabeth, Jon, Ninni, Maria.
Vi lyser fred over Eilivs minne.

Johannes Moe

Francis Sejersted
Født 8. februar 1936 – død 25. august 2015
Francis Sejersted har gjennom mange tiår vært en ruvende personlighet og
forsker i vårt land. Han var professor ved Universitetet i Oslo med økonomisk
og sosial historie som fagområde. Han har levert en rekke bidrag til forståelse
av vår historie og vårt samfunn, og som veileder, faglige inspirator og debattant.
Han har hatt mange viktige tillitsverv. Spesielt skal nevnes hans innsats i
Ytringsfrihets kommisjonen, i Fritt Ord og i Den norske Nobelkomiteen. Han var
også formann i Forskningspolitisk Råd 1984-88.
Francis Sejersted ble i 1994 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden.
Han var en av initiativtakerne ved opprettelsen av forskningsmiljøet Senter for
teknologi og menneskelige verdier, hvor han var leder 1988-98. Her arbeidet han
blant annet for at teknologiutvikling må skje innenfor en humanistisk ramme,
og altså tilpasses og styres av samfunnets behov. Han avviste de holdninger og
teorier som betraktet teknologien som verdinøytral og som derfor burde
tillates å utvikle seg upåvirket av samfunnets behov og interesser.
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Francis Sejersted var daglig leder og koordinator for bokprosjektet “Norsk
Oljehistorie” som ble utgitt i Norsk Petroleumsforenings regi. Tre bøker ble
utgitt i perioden 1992-1997.
Bokserien “Samlede Skrifter” som består av ni bøker med Francis Sejersted som
forfatter, ble utgitt på Pax Forlag i årene like etter tusenårsskiftet. Den siste
boken, utgitt i 2002, har tittelen “Er det mulig å styre utviklingen?”
Den inneholder artikler skrevet av forfatteren i perioden 1988 til 1998, og
diskuterer muligheten for å styre den teknologiske utviklingen. Den legger
spesiell vekt på utviklingen av det oljeindustrielle komplekset.
Med denne allsidige bakgrunnen var Francis Sejersted meget kvalifisert da han
i 1995 ble innvalgt som medlem av NTVA “for sin faglige og vitenskapelige
virksomhet innen området teknologi og samfunn”.
Personlig fikk jeg et nært kjennskap til og samarbeid med Francis under
arbeidet i Grøholt-utvalget som i 1991 leverte sin innstilling om forskningsrådstrukturen i Norge. Vi var begge medlemmer av utvalget, og vi skrev hvert vårt
kapittel av innstillingen.
Samarbeidet ble styrket etter at jeg i januar1987 hadde holdt et foredrag i Oslo
Militære Samfund. Foredraget hadde tittelen Hvordan skaper vi en fremtid for
Norge som industrinasjon. Jeg tok et oppgjør med jappetiden som på denne tiden
hersket som verst. Dagens Næringsliv fikk mitt foredrag i vrangstrupen. “Dra
hjem og forsk” var overskriften i ett av de tre oppslagene jeg og mitt foredrag
fikk. Francis Sejersted rykket ut med et forsvar som varmet. Han ga meg sin fulle
tilslutning og advarte avisen mot å behandle børsen som ei hellig ku. Avisens
svar kom umiddelbart. Nå ble Francis og jeg slått sammen og slaktet i vårt
meningsfellesskap. “Til døden skiller oss ad” var den tydeligvis antatt drepende
overskriften i avisen. Den var likevel det eneste i artikkelen som holdt mål!
I takknemlighet lyser jeg fred over Francis Sejersteds minne.

Johannes Moe
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Håvard Olav Berge
Født 8. april 1923 – død 8. oktober 2015
Håvard Berge var født på Notodden den 8. april 1923, ble medlem av Norges
Tekniske Vitenskapsakademi i 1975 og døde den 8. oktober 2015. Etter artium
i 1942 gikk han til NTH i Trondheim. Han var medlem av en motstandscelle på
NTH som ble avslørt av tyskerne. I julen 1943 ble han arrestert mens han syklet
utenfor Notodden. Han ble først brakt til Victoria Terrasse, så flyttet til Vollan
fengsel i Trondheim, videre til Falstad og senere Grini til krigens slutt.
Etter krigen ble studiene på NTH avsluttet. Han ble utdannet sivilingeniør ved
Bygningsingeniøravdelingen i 1948. Han arbeidet ved A/S Betongbygg i
Trondheim fra 1948 til 1950, med arbeidssted i Tafjord på Sunnmøre. Der var
han med på å bygge kraftstasjonen Tafjord 2, som åpnet i 1952. Fra 1950 til
1954 var han på Elektrisitetskontoret i Bodø der han bl.a. arbeidet med
Trollfjord kraftverk og dro deretter til Norsk Hydro på Notodden. I 1955
returnerte Håvard til Vassdragslaboratoriet ved NTH.
I 50-årene så SINTEF nødvendigheten av å bygge et nytt stort hydraulisk
modell-laboratorium for vannkraft på Valgrinda. På grunn av hans varierte
bakgrunn med et stort nettverk i industri og hans personlige kvalifikasjoner,
fikk Håvard Berge jobben som leder av Vassdrags- og havnelaboratoriet (VHL)
ved Sintef, bare 35 år gammel. Her, med en dyktig stab, ble modeller av utallige
kraftverk og bølgebrytere bygget og testet. Det ble et fruktbart samarbeide
både med statlige og private utbyggere.
Undervisning ved NTH var en viktig del av VHLs mandat. Den vitenskapelige
stab deltok i undervisningen, og det ble mange diplomoppgaver samt doktorstudier utført på VHL. I tillegg ble det bl.a. gjennomført et NORAD-kurs i Hydropower Development for utenlandske stipendiater. Det omfattende faglige
samarbeidet med det strømningstekniske miljøet på NTH bar også frukter.
Oppdragene omfattet etter hvert modellstudier av mange slag, inkludert
islaster, miljøstudier, flerfase strømninger og ventilasjon av industrihaller m.m.
70-årene var preget av oljealderen. I den store bølgekanalen som kunne
reprodusere uregelmessige bølger fra havet, ble blant annet Ekofisk-tanken
forbedret. Kartlegging av virkningen av krefter på konstruksjoner fra bølger og
strøm i fjorder og hav ble en stor virksomhet og spente geografisk over hele
verden.
Det ble etter hvert klart at det var bruk for mer avansert prøveutstyr. Arbeidet
med finansiering og utbygging av det store havbassenget på Tyholt ved
Marintek ble gjennomført. Her var Håvard Berge sentral. Han ble direktør av
Norges Hydrodynamiske Laboratorier, som inkluderte VHL, de første fem
årene, inntil han vendte tilbake til VHL som spesialrådgiver. På 1990-tallet ble
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han redaktør for «Hydropower Development», 17 bind over ulike aspekter av
hydrokraftbygging, trykt som undervisningsmateriale for verdens fremtidige
vannkraftingeniører.
Vi på Valgrinda og Tyholt er takknemlige for Håvards arbeid gjennom en
mannsalder.

Tom McClimans med bidrag fra
Truls Berge, Knut Bakken, Fritz Johansen og Ånund Killingtveit

Knut Lofstad
Født 9. juni 1929 – død 7. november 2015
Knut Lofstad gikk bort 7. november 2015, 88 år gammel. Med det endte et liv
som i profesjonell sammenheng hadde vært viet industrien og norske bedrifters
felles interesser. Først som ingeniør og sentral leder i Kværner-konsernet og
dernest som adm.dir. i Norges Industriforbund (NI) og senere viseadm.dir. i den
nyetablerte Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
Han var født i Oslo. Etter artium på Riis Gymnas i 1945 og ett år på Oslo
Handelsgymnasium, gikk ferden til University of Wisconsin hvor han ble
sivilingeniør/Mechanical Engineering i 1949. Han kom tilbake til Norge som
salgsingeniør og avdelingssjef i A/S G. Hartmann (1950-61), salgssjef i Eureka
1962 og adm.dir. samme sted i 1967. Ved fusjonen Thune-Eureka (T-E) i 1969
ble han det sammensluttede selskaps første adm dir. På tidlig 70-tall sto han i
spissen for oppbyggingen av selskapets nye moderne anlegg i Lier. I 1975 gikk
han inn i Kværner-konsernets konsernledelse med fortsatt ansvar for T-E og i
tillegg en del andre virksomheter.
I 1982 ble han ansatt som adm. dir. i NI, en stilling han hadde til han ved
etableringen av NHO 1. januar 1989 ble vise adm.dir, en stilling han hadde til
han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1992/93.
Han ble innvotert i NTVA i 1986.
Bak denne tørre opplistingen av karrieremessige milepæler, ligger det en
betydelig innsats for norsk industri og for norsk næringsliv. For de av oss som
på nært hold har opplevet ingeniørenes rolle i og betydning for norsk industriell
utvikling, er det naturlig å tenke på Knut Lofstad som et klassisk eksempel på
de egenskaper som har skapt opplevelsen av ingeniørene som pilarer i vår
næringsutvikling. Det dreier seg om en faktabasert, analytisk tilnærming til
arbeidsoppgavene, en løsningsorientert angrepsvinkel til gjennomføring av
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tiltak og omstillinger og en tydelig evne til å sette lagarbeid foran individuelle
behov og ambisjoner.
Det var også slike egenskaper som brakte Lofstad inn i tillitsverv i
næringsorganisasjonene. Som formann i Maskin- og Konstruksjonsverkstedenes Landsforbund, styremedlem i M.V.L, medlem av Centralstyret i
N.A.F og Hovedstyret i NI samt styret i Norges Eksportråd, fikk han erfaring med
og innsikt i hvordan næringslivets sentrale organisasjoner fungerte og i deres
roller innenfor treparts-samarbeidet i Norge. Han fikk gjennom dette en
kontaktflate utenfor egen bedrift og bransje. Da Jan Didriksens etter mange år
som adm.dir. i Industriforbundet nærmet seg pensjonsalder i 1981, ble Knut
Lofstad en aktuell kandidat til å etterfølge ham.
De store næringsorganisasjonene hadde lenge vært ledet av personer som
hadde hatt sin profesjonelle erfaring fra slike organisasjoner. Markante ledere
som Didriksen i NI og Kåre Selvig og Pål Kraby i Norsk Arbeidsgiverforening
(N.A.F.), hadde alle sin bakgrunn fra N.A.F.s juridiske kontor. Gjennom en lang
karriere hadde de store kunnskaper om organisasjonenes roller, oppgaver og
relasjoner til andre aktører i “Den Norske Modell”. Sammen med tilgang til
sterke fag-ressurser både i egen organisasjon og i medlemsbedriftene, kunne
det være krevende, selv for tunge bedriftsledere som satt i organisasjonenes
valgte styrer, virkelig å ta den overordnede styring med de viktigste strategiske
veivalg og forhandlingsmessige grep som ble foreslått. Det er vel ikke fjernt fra
sannheten å si at disse organisasjonene på denne tiden fortjente betegnelsen
“administrasjonsstyrte”, like mye som de bedriftene hvis interesser de skulle
ivareta.
Ved valget av Knut Lofstad gikk styret i NI i en ny retning. De brakte inn en leder
med tung erfaring fra bedrift og en rimelig bredde fra organisasjonslivet
gjennom de tillitsverv som er nevnt. I tillegg kom en klar personlig
overbevisning om at medlemsorganisasjoner i det overordnede bør styres av
medlemmenes valgte representanter. Ved å velge Knut Lofstad i en slik rolle,
ville det aldri være tvil om at administrasjonens saksforberedelse var
gjennomarbeidet og ryddig og at vedtakene som ble gjort, ville bli gjennomført
med stor lojalitet.
Det er interessant å merke seg at det etter ansettelsen av Lofstad i NI, har det
vært en praksis uten unntak at ledere av N.A.F og etter hvert NHO, har kommet
fra ledelsesoppgaver i medlemsbedriftene. Slik sett var Lofstad første mann ut
på en kurs som siden har vært fulgt i over 30 år.
Dette leder naturlig over til Lofstads rolle i etableringen av NHO i 1989. Også
her var utgangspunktet at bedriftene ønsket effektive organisasjoner uten
unødig dobbeltarbeid og som var drevet av bedriftenes prioriteringer m h t
lønnspolitikk og rammebetingelser for øvrig. Forholdsvis kort tid etter hans
tiltredelse i NI, ble det i 1983 av NI og N.A.F etablert et utvalg ledet av Fredrik
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Thoresen, senere president i Industriforbundet. Oppdraget var å få til en
fornyelse av organisasjonsmønsteret i næringslivet, først og fremst i forholdet
mellom N.A.F. og NI, men helst også med medvirkning fra Håndverkerforbundet. Lofstad var medlem av utvalget og en av flertallet som i 1984
argumenterte for en fusjon mellom organisasjonene. To av N.A.F.s deltagere i
utvalget hadde verken noe ønske om eller tro på at en slik sammenslutning
burde finne sted i overskuelig fremtid. Resultatet ble derfor et relativt
halvhjertet forsøksprosjekt som skulle vurderes etter et par år.
I mellomtiden inntraff lockouten i lønnsoppgjøret i 1986 og det ble et
lederskifte i N.A.F. Ragnar Halvorsen og Karl Glad gikk i spissen for at N.A.F.s
Centralstyre, inviterte de to andre organisasjonene til fornyede samtaler om en
sammenslutning. Resultatet ble en hurtigarbeidende komite under ledelse av
Ragnar Halvorsen, igjen med Lofstad som medlem. Før sommeren 1987
fremmet utvalget et forslag om å lage en ny organisasjon, NHO, som erstattet de
tre tidligere. Den var på plass ved årsskiftet 1988/89.
Knut Lofstad spilte en viktig rolle i arbeidet med å få på plass den nye
organisasjon innenfor knappe tidsfrister. Igjen kunne fellesskapet trekke
veksler på hans kunnskaper, erfaringer og nettverk. Nok en gang var det
lagspilleren som sto frem. I en slik prosess som ofte er en styrkeprøve mellom
de som vil, de som er usikre og de som ikke vil, fikk Knuts posisjon og tillit både
blant medlemmer og i administrasjonene stor betydning for at de villige fikk sin
vilje. Åpenhet, grundighet, stabilitet og stødig opptreden i enhver sammenheng,
er uvurderlige egenskaper i slike prosesser. Det fikk vi som deltok sammen med
ham erfare. Vi var aldri tvil i om hvor han sto, i en travel og til dels turbulent tid.
Knut Lofstad ble utpekt som viseadm.dir. og stedfortreder for adm.dir. i den nye
organisasjonen, og med et særlig ansvar for internasjonale saker og
administrative spørsmål. I organisasjonens første år fremsto Knut Lofstad som
en viktig bærer av kontinuitet frem til sin pensjonsavgang.
Etter pensjonsavgangen brukte Knut Lofstad sine krefter og sitt engasjement, i
fortsatt mange år med sin kjære Anne Lise ved sin side, på familie, sterke
friluftsinteresser og en sen karriere som golfspiller, alltid gjenkjennbar ved sin
elskverdighet og vennlighet.
Vi lyser fred over hans minne.

Egil Myklebust
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Jon Thomas Kringlebotn
Født 6. mai 1964 – død 19. desember 2015
Med Jon Thomas Kringlebotns bortgang er det mange som har mistet en kjær
venn og respektert kollega. Han var født i Trondheim. Det var naturlig for ham
å gå i sin far Magnes spor, og begynne på fysikkstudier ved NTH. Etter siv.ing.eksamen i 1989 startet han doktorgradsstudier ved Institutt for fysikalsk
elektronikk, NTH, og disputerte til dr.ing. i 1992, med avhandlingen “Fiber optic
recirculating-ring delay lines and ring resonators with doped fiber amplifiers”.
Som del av studiet oppholdt han seg et halvt år ved Optoelectronics Research
Centre, University of Southampton, UK, som nok er verdens fremste
akademiske forskningssenter innen fiberoptikk. Hit kom Jon Thomas også som
postdoc, med stipend fra EU. Her kom han inn i en meget produktiv gruppe, og
produserte mange publikasjoner om fiberoptiske lasere og forsterkere; blant
annet demonstrerte han den første fiberlaseren basert på distribuert
tilbakekobling.
I 1994 begynte Jon Thomas i trondheimsbedriften Optoplan AS, som har sitt
utspring fra Institutt for fysikalsk elektronikk. Bedriften har introdusert
fiberoptisk sensorteknologi i olje- og gassmarkedet. Her startet Jon Thomas
med utvikling av sensorsystemer basert på Bragg-gitter etablert i kjernen til en
optisk fiber. Dette arbeidet la senere grunnlag for bedriftens seismiske
sensorløsninger. Fra 2008 var Jon Thomas CTO i Optoplan, og han var en sterk
bidragsyter i et aktivt forskningsmiljø innen bedriften.
I 1995 fikk Jon Thomas Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for
unge forskere, og i 1999 fikk han Simrad Optronics fagpris i elektrooptikk. I
2001 ble han valgt inn i NTVA.
Jon Thomas var sterkt engasjert på mange områder. Han engasjerte seg i
Nidarosdomens jentekor, hvor hans døtre var med. Han deltok på korets turer,
og i en periode var han leder for styret. Han var også aktiv som tekstleser i den
katolske kirken. Han var medlem av komiteen som utredet og planla det nye
kirkebygget, og han var med i juryen som vurderte de innkomne forslag fra
arkitektene.
Jon Thomas var en mann alle likte. Hans tidlige død har vært et hardt slag for
mange, mest av alt for hans kone og barn.

Morten Eriksrud og Kjell Bløtekjær
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EN PRESIDENT TRER TILBAKE
Intervju med Eivind Hiis Hauge
Født i Bergen i 1937
Sivilingeniør ved NTH i 1962. Dr.techn i 1965
Postdoc ved Rockefeller University, New York, 1965-67
Forsker ved NTH 1967-72. Dosent ved NTH 1972-76. Professor ved NTH og NTNU
1976-2007. Rektor ved NTNU 2002-2005
Gjesteprofessor ved flere universiteter i USA og Nederland, til sammen syv år, i
tidsrommet 1970-92
Styreleder for TrondheimSolistene 1990-1995

Du ble født og vokste opp i Bergen, men hadde
første skoleåret ditt i Sogn, flyttet til Oslo som
15-åring og tok artium ved Oslo Katedralskole.
Hva var bakgrunnen for flyttingen i dine unge
år?

- Flyttingen til Sogn skyldtes krigen. Tyskerne
overtok tomannsboligen vi bodde i, og far
var aktiv og måtte krysse Nordsjøen
vinteren 1945. Etter krigen bodde vi igjen i
Bergen der begge mine besteforeldre-par
hadde slått seg ned. Min far var banksjef i en
mindre bank i Bergen og fikk tilbud om å bli
nestkommanderende i Bergens Privatbanks
Oslo-kontor. Dermed flyttet vi til Oslo i
1953.
Foto: Lars Thomas Dyrhaug
På katedralskolen i Oslo kom du inn i et miljø som var preget av dyktige og
ambisiøse lærere og elever. Var det lærere ved skolen eller andre elever som
inspirerte deg til å satse på fysikken?
-

Nei, jeg syntes ikke min fysikklærer på gymnaset var spesielt inspirerende.
Det var heller ikke noe fysikkmiljø i den klassen jeg gikk. Vi var fire stykker
som ble preseterister til artium, men de tre andre ble medisinere. Men
fysikken appellerte til meg som et fag som ga bred forståelse av mange
interessante problemstillinger.

Var du et typisk «realfagshode» eller vurderte du også andre muligheter?
-

Jeg var ganske alt-etende og jeg var blant annet tiltrukket av litteratur,
idehistorie og musikk. Før jeg begynte på NTH bevilget jeg meg derfor ett år
som elev på Nansenskolen på Lillehammer. Det var et fint år og jeg hadde i
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mange år kontakt med skolen som rådsmedlem og «matnat-alibi». Til slutt
ble jeg for øvrig styreleder i Stiftelsen Nansenskolen noen år.
Samtidige forteller at unge Hauge var en av stjernestudentene ved prestisjefylte
studiet i teknisk fysikk. Var det svært åpenbart at du skulle bli forsker og
universitetslærer?
-

Jeg kom inn i et meget spennende og stimulerende miljø på NTH og her så
jeg mange muligheter. Fra jeg ble vit.ass. ved teoretisk fysikk, fikk jeg et
meget godt samarbeid med Per Chr. Hemmer. Under hans veiledning og i
samarbeid med ham gjennomførte jeg i løpet av få år det arbeidet som førte
frem til dr.techn.-graden i 1965. Jeg kan nok med en viss rett si at jeg var en
av de første ved NTH som tok doktorgrad på moderne manér – arbeidet
hadde skjedd i nær kontakt med veileder og andre forskere. Jeg har aldri
lagt skjul på at det var slik jeg arbeidet og jeg tror det er den beste måten å
arbeide seg frem til en doktorgrad på. Tidligere fremstod en doktorgrad
som et mesterstykke utviklet i et elfenbenstårn. I dag oppfattes doktorgradsarbeidet som et svennestykke som viser at du har de nødvendige
forutsetninger for forskning.

Du og din familie har tilbragt endel år i utlandet i forbindelse din utdannelse og
ditt arbeid. Du var heldig og kom til meget ressurssterke Rockefeller University
i New York. Hvordan var det å arbeide der?
-

Det var et sted med sjeldne faglige muligheter. Jeg opplevde imidlertid at
jeg dro fra et Trondheim hvor jeg hadde stor faglig tillit og en ledelse som
trodde på mine evner. I New York opplevde jeg til dels det motsatte. Det gav
utfordringer til min egen evne til å motivere meg. En verdifull erfaring! Jeg
lærte at evnen til å jobbe målrettet også i vanskelige perioder er en viktig
forutsetning for å lykkes som forsker og universitetsmenneske.

Du har brukt mye av livet ditt både som forsker, lærer og administrator.
Hvordan har du opplevd det?
-

Det har vært veldig spennende å kunne veksle mellom disse tre ulike
rollene, og det har jeg oppfattet som et stort privilegium. Jeg kan vel like
fullt si at om jeg hadde konsentrert meg om en av rollene så hadde jeg
kanskje blitt bedre i den. Samtidig er det mye nyttig forståelse og innsikt en
kan ta med seg fra den ene funksjonen til den andre.

Restrukturering og modernisering av NTH og NTNU har vært svært viktige
oppgaver i ditt liv. Hvordan startet det?
-
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Jeg var tidvis leder for det aller minste av seks ulike fysikkinstitutter. Vi så
at det her var muligheter for å skape større faglige miljøer og bedre utnyttelse av de infrastrukturtjenester som vi disponerte. Sammenslutning
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ble derfor vedtatt, og jeg ble første leder av det sammensluttede storinstituttet. I den forbindelse oppdaget jeg at samarbeidet med de tekniske
ansatte var en av de største utfordringene. Men via tillitsskapende arbeid
gjennom ett år hvor jeg ga meg tid og snakket med alle som arbeidet hos
oss, så kom samarbeidet på plass. Frykt er ofte et viktig problem når
fusjoner skal gjennomføres og nytt samarbeid skal iverksettes.
Etter at du noen år hadde vært leder for Institutt for fysikk, ble du valgt til dekan
ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk. Deretter ble du valgt som
rektor ved NTNU. Du har i den forbindelse sagt at da du opplevde hvor tilfeldig
valgprosessen hadde vært, så skulle du arbeide for at du var den siste valgte
rektor ved institusjonen. Hvorfor er du så klar motstander av valgte ledere ved
universitetene.
-

Jeg er opptatt av at universitetsledelse er en krevende og sammensatt jobb
for å sikre egen institusjons utvikling og fremgang. Da er kvalitetssikring
innebygd i utvelgelsesprosessen viktig! Rektor skal være en strateg i tett
samarbeid med sin administrasjon. Rektor bør være en respektert
akademiker med inngående kjennskap til universitetet som forsknings- og
utdanningsinstitusjon. Rektor trenger selvsagt en profesjonell administrasjon for å kunne gjøre en god jobb, men det bør ikke være tvil om hvem som
er den ansvarlige lederen.

Du ble valgt til rektor ved NTNU høsten 2001 og tiltrådte 1. januar i 2002. Du
ble valgt for tre år, men fungerte i tre og et halvt år. Hvordan syntes du det var,
og fikk du sittet lenge nok til å få utført de prosjekter du ønsket?
-

Jeg syntes det var spennende og stimulerende å være rektor, men tre og et
halvt år er en for kort funksjonsperiode. Jeg synes rektorer i utgangspunktet
bør gis to perioder hvis de fungerer greit i jobben. For meg var det ikke
aktuelt, jeg var for gammel. I dag fremstår to ganger fire år som en god
modell for rektor-funksjonen.

Hvordan synes du strukturen på et universitet bør være utformet?
-

Jeg er opptatt av at instituttene, fakultetene og rektoratet skal ha sine
forskjellige oppgaver, med tydelig plassert ansvar. I dag er ansvaret tydeliggjort. Og god kommunikasjon er avgjørende viktig. Både ovenfra og ned, og
nedenfra og opp. I dag er kommunikasjonslinjen ovenfra og ned klar. Men
etter min oppfatning har universitetene et forbedringspotensial når det
gjelder organiseringen av kommunikasjonen nedenfra og opp. Det er viktig
at det er institusjonalisert et omforent system for kommunikasjon innen
instituttene, og for signaler fra instituttnivå til fakultetsnivå og videre til
rektoratet. Ledere ved universitetet må aldri glemme at den grunnleggende
fagkunnskapen befinner seg på grasrotnivå! Et tydeliggjort system for
toveis kommunikasjon gir et godt grunnlag for å etablere gode holdninger
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og gjensidig respekt for forskjellige roller i helheten. Vi har alle mye å lære
av hverandre!
Det blåser på toppene og til tider kan det være ubehagelig være leder. Har du
gjort deg noen refleksjoner om dette?
-

Når du får en lederposisjon er det alltid noen som er ønsker å uttrykke sine
alternative meninger og vurderinger. Det er som det skal være. Det er
imidlertid endel kritikk som er i overkant usaklig, noe er basert på
manglende kunnskap og noe baseres på mistenkeliggjøring av motiver. Det
siste er spesielt vanskelig å forholde seg til. Den mest kontroversielle saken
som ble reist i min rektortid, var nok initiativet for å samlokalisere NTNU.
Saken vakte sterke følelser, og etter drabelig innsats måtte den, etter det jeg
oppfattet som uryddig håndtering fra departementets side, oppgis. Nå er
heldigvis saken gjenopptatt og er kommet inn i et mye mer konstruktivt
spor.

Hva tenker du som gammel rektor om den store fusjonen som NTNU nå
realiserer?
-

Jeg synes det er et spennende prosjekt, og jeg er opptatt av at hver av de
delene som inngår, må finne sin gode og funksjonelle plassering. En del
steder vil det være naturlig at mye av de ansattes arbeidstid brukes til
undervisning og andre steder vil forskning være den tyngste aktiviteten. Jeg
tror imidlertid at det, uavhengig av arbeidssted, bør være individenes
interesser og evner som først og fremst bør bestemme hvor mye forskning
og undervisning den enkelte skal gjøre. Prosentfordelingen mellom
forskning og undervisning bør være individuell, med et beskjedent
minimum for forskning og faglig utvikling på den ene siden, og et tilsvarende minimum for undervisning på den andre. Innen en slik ramme bør
fordelingen kunne endres frem og tilbake over tid. Dette vil selvsagt bli
krevende, men er etter min mening helt nødvendig i et dynamisk
universitet med et bredt spektrum av oppgaver.

SINTEF har i mange 10 år vært en viktig aktør i Trondheim og en viktig samspiller – og kanskje også motspiller – for NTH og senere NTNU. Hva tenker du
om forholdet mellom disse to store institusjonene?
-
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Jeg hører til dem som lurer på om ikke SINTEF i dag har blitt et vel stort og
monolittisk selskap. Jeg tror det kunne være fornuftig at en del av
aktivitetene der kunne splittes ut i ulike selvstendige selskaper mens
SINTEF for øvrig ble knyttet tett opp mot NTNU, fortrinnsvis som et heleid
selskap. Uansett må SINTEF ha en langt større fleksibilitet enn NTNU for
raskt å kunne tilpasse seg endringer i markedssituasjonen. Trondheimsmiljøet er, i internasjonal målestokk, ikke større enn at vi er avhengige av
at NTNU og SINTEF sammen må fremstå som en sterk kombinasjon av
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langsiktighet og fleksibilitet. På vårt beste har vi lykkes med nettopp det.
Jeg er spent på hva som kommer ut av Sammen bedre-prosjektet mellom
NTNU og SINTEF.
Ved siden av din rolle som forsker innen fysikk, universitetslærer og
administrator er det mange som vet at du har vært meget glad i klassisk musikk
og spesielt kammermusikk? Hvordan har du fått dyrket denne hobbyen?
-

Musikk har alltid vært viktig for meg, og jeg har stor glede av å lytte til gode
utøvere. I noen år hadde jeg for øvrig sammen med min kone Unni – som
spiller cello – og en venn – som spilte fiolin – en trio hvor jeg selv spilte
piano. Jeg gjør imidlertid krav på tittelen «den dårligste pianospiller nord
for ekvator». Det har imidlertid ikke hindret meg i å sitte i styret for
kammermusikkfestivalen her i Trondheim, og jeg har også vært styreleder
for TrondheimSolistene. For mange år siden var jeg for øvrig med på
Trondheims-laget som stilte i NRK P2s program «Nøtteknekkeren». Vi vant
konkurransen, og NRK påspanderte laget en fin tur til London. Da jeg senere
skulle være med i musikk-konkurransen som tilsvarer «Mestrenes mester»,
gikk det imidlertid ikke like bra. Vi ble slått ut. Det morsomme var imidlertid at Oslo-laget som vant, bestod av to av mine tidligere fysikkstudenter.

Du ble medlem av NTVA allerede i 1986, og du har vært en av dem som gikk
regelmessig på akademiets møter. I 2012 måtte imidlertid den daværende
president trekke seg pga sykdom, og du ble bedt om å ta på deg presidentoppgaven fra og med årsmøtet 2013. Hvordan opplevde du din presidentgjerning frem til Torbjørn Digernes overtok oppgaven fra årsmøtet i mars
2016?
-

Mine to viktigste oppgaver har vært å skaffe NTVA en ny generalsekretær
og gjennomføre 60 årsjubileet i 2015 på en fin og verdig måte. Gjennom
godt samarbeid med styret og de lokale programstyrene har vi fått gjort
disse oppgavene på en meget god måte. Det gikk spesielt mye tid til å lage
jubileumsboken «Energi, klima og teknologi – utfordringer og handlingsrom». Gjennom et godt samarbeid med en rekke kapittelforfattere og en
engasjert redaksjonskomite fikk vi imidlertid laget en bok som vi både
oppfatter som meget lesverdig og vakker.

Har du gjort deg noen tanker om hvor NTVA bør satse, og hvordan arbeidet bør
skje i årene fremover?
-

Jeg er opptatt av det initiativet som Euro-CASE – den europeiske forening
for tekniske akademier – har fått i stand overfor EU-kommisjonen. Gjennom
SAM (Scientific Advice Mechanism) skal Euro-CASE sammen med andre
akademisammenslutninger levere gode råd til EUs byråkrater og politikere.
I Norge bør NTVA markedsføre seg overfor politikere og byråkrater som en
uavhengig aktør med betydelige kunnskapsressurser representert ved våre
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egne medlemmer. Vi bør fortsette å gi relevante og faglig sterke innspill i
ulike offentlige prosesser.
-

Jeg er for øvrig opptatt av at også våre lokale avdelinger bør satse på
prosjekter som kan gjøre akademiet kjent og skape interesse for vår
virksomhet.

-

Akademiet må også satse på en bredere rekruttering av medlemmer med
næringslivs- og samfunnserfaring, i tillegg til de mange dyktige forskerne
som vi løpende rekrutterer.

-

Vi må også bli dyktigere til å oppfordre nye medlemmer til aktivt å bidra
ved å dra dem inn i akademiet gjennom konkrete oppgaver.

Vi er klar over at du kommende høst fyller 79 år, men du er en sprek mann som
åpenbart har mange jern i ilden. Hva er dine viktigste oppgaver ved siden av å
være ektefelle, far og bestefar?
-

Gjennom en del år har jeg vært engasjert i et spennende arbeid som styremedlem i Danmarks Grundforskningsfond, hvis oppgave det er å velge ut
sentre for fremragende forskning innen alle fagfelt, fra humaniora til
teknisk grunnforskning. Ikke bare plukke dem ut av en bred søkermasse og
finansiere dem, men også å følge dem opp fra år til år. Når en ny runde med
rundt 200 søkere skal vurderes, er det ganske tidkrevende, men også et
meget spennende oppdrag. Jeg har for øvrig en lignende rolle i det polsknorske forskningsfondet.

Lars Thomas Dyrhaug
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NTVAS STYRE OG ADMINISTRASJON
Styret 2014-2015
President
Visepresident
Registerfører
Styremedlem og leder av Industrielt Råd
Styremedlem og leder av programkomité, Bergen
Styremedlem og leder av programkomité, Oslo
Styremedlem og leder av programkomité, Stavanger
Styremedlem og leder av programkomité, Trondheim

Eivind Hiis Hauge
Karl A Almås
Sveinung Løset
Suzanne Lacasse
Jan S Johannessen
Hugo Parr
Ivar Langen
Karl Klingsheim

Styret 2015-2016
President
Visepresident
Påtroppende president
Registerfører
Styremedlem og leder av Industrielt Råd
Styremedlem og leder av programkomité, Bergen
Styremedlem og leder av programkomité, Oslo
Styremedlem og leder av programkomité, Stavanger
Styremedlem og leder av programkomité, Trondheim

Eivind Hiis Hauge
Karl A Almås
Torbjørn Digernes
Sveinung Løset
Suzanne Lacasse
Jan S Johannessen
Hugo Parr
Ivar Langen
Karl Klingsheim

Programkomiteer 2015–2016
Programkomité for Bergen
Jan S Johannessen, leder
Johnny Johannessen
Geir Anton Johansen
Hans Munthe-Kaas
Gunn Mangerud

Programkomité for Stavanger
Ivar Langen, leder
Per Arne Bjørkum
Arild Bøe
Kjetil Stuland
Sigmund Stokka
Tor Inge Waag
Alfred Nordgård

Programkomité for Oslo
Hugo Parr, leder
Torleiv Maseng
Elen Roaldseet
Ragnhild Sohlberg

Programkomité for Trondheim
Karl Klingsheim, leder
Tor Grande
Torbjørn Digernes
Martin Landrø
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Torleif Hauge
Dag Kavlie

Hans Olav Torsen
Roar Arntzen

NTVAs industrielle råd

Valgkomité 2015-2016

Suzanne Lacasse, leder

Asbjørn Rolstadås, leder
Anne Grete Hestnes
Signe Kjelstrup

Priskomité NTVAs Ærespris

Sekretariat

Knut Åm, leder
Rolf Skår
Torbjørn Digernes
Marianne Harg
Rolf Andersson

Las Thomas Dyrhaug, generalsekretær
Ingrid Venås, sekretær
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STYRETS BERETNING 2015
Styret arbeidet i 2015 i henhold til strategiplan behandlet i styremøte
10. februar.
NTVA skal fremme naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap, forskning og
utvikling til beste for det norske samfunnet.
NTVA skal være en toneangivende nasjonale arena for faktabasert debatt om
naturvitenskapens og teknologiens betydning for norsk verdiskaping og en
bærekraftig samfunnsutvikling.
NTVA skal oppfylle sitt formål ved å:
-

identifisere viktige vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger

-

bidra til at det gis relevant informasjon om slike tema og sette dem under
debatt

-

identifisere og gjøre tilgjengelig vitenskapelig og teknologisk ekspertise
innen aktuelle områder

-

utvikle Industrielt råd som forum for debatt om en nasjonal teknologipolitikk

-

samarbeide med andre akademier og organisasjoner nasjonalt og
internasjonalt

NTVA vil også i framtiden ha en viktig funksjon som samlingspunkt for alle som
arbeider innenfor våre satsingsområder.

Audiens
H.M. Kongen innvilget audiens for presidenten og generalsekretæren mandag
19. oktober 2015.

NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi 2015
Styret for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, vedtok i møte 1. juni
2015 å tildele årets ærespris for banebrytende teknologi til professor Trond
Øivind Jørgensen for hans innsats for å gjøre norsk oppdrett fri for antibiotika.
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Norsk oppdrett bruker nå
minimalt med antibiotika.
Dette er ikke tilfeldig, men
skyldes
revolusjonerende
forskning. På jubileumsmøtet
for NTVA onsdag 9. september
på
Lerchendal
gård
i
Trondheim, ble professor
Trond Øivind Jørgensen og
forskningsmiljøene i Tromsø
hedret for sitt meget viktige
bidrag.
For 30 år siden var Hitra-syken
norsk havbruksnærings største problem. Enorme mengder døde laks i merdene
skapte problemer for oppdretterne, for banker og private investeringer. Den
store mengden antibiotika som ble brukt for å motvirke epidemien var en stor
trussel for næringens omdømme og videre utvikling.
Fagmiljøene var i villrede, og mulige årsaker som stress og ulike
produksjonslidelser ble foreslått. Hitra-syken viste seg imidlertid å være en
bakteriesykdom. Med finansiering fra forskningsprogrammet «Frisk fisk» ble
det utviklet en effektiv vaksine for sykdommen i 1987 ved Universitetet i
Tromsø. To år etter kunne det samme miljøet presentere en vaksine mot den
internasjonale fiskesykdommen Furunkulose. Med dette stupte forbruket av
antibiotika fra 30-40 tonn til et minimum og har holdt seg der siden. Få
innovasjoner har vært like viktige for utviklingen av en robust norsk
havbruksnæring.
Professor Trond Ø. Jørgensen ved Norges fiskerihøgskole, UIT Norges arktiske
universitet, ledet arbeidet med å utvikle vaksinen, og æresprisen er en
anerkjennelse av innsatsen som ble utført av et stort antall unge og
entusiastiske studenter og forskere ved UiT, FORUT og Apothekernes
Laboratorium.

Æresmedlemmer
I 2014 ble det utnevnt fire nye æresmedlemmer av akademiet. Det betydde at
akademiets selvpålagte kvote på 15 personer var full. Til tross for meget gode
kandidater kunne derfor ikke styret for Norges Tekniske Vitenskapsakademi
tildele nye æresmedlemskap i 2015.
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Arrangementer
60 årsjubileet
9. september 1955 ble NTVA etablert etter en lengre forhistorie hvor ulike
organisatoriske løsninger var vurdert. NTVA fikk en formålsparagraf som sa:
«Norges Tekniske Vitenskapsakademi har til formål å fremme de tekniske
vitenskapene og de tilgrensende naturvitenskaper, og å stimulere det
vitenskapelige arbeid innen forskjellige tekniske områder i vårt land ved slike
virkemidler som møter med foredrag og diskusjoner, demonstrasjoner og
ekskursjoner, utgivelse av vitenskapelige publikasjoner m.m.»
Da NTVAs styre i 2014 planla markeringen av 60 årsjubileet var det et sterkt
ønske om å få til en bred markering hvor byene der akademiet har egne
avdelinger skulle lage sine egne arrangementer. I den forbindelse ble det gitt en
ekstraordinær bevilgning til jubileumsmøter eller seminarer på 100 000
kroner både i Bergen, Oslo og Stavanger. Trondheim fikk en bevilgning på
200 000 kroner med tanke på å gi ut en jubileumsbok.
Stavanger
Det var Stavanger som kom først på banen med sin jubileumskonferanse den
4. mars. Arrangementet hadde den meget aktuelle tittelen: The Robustness of
the Oil Industry. Det var 123 påmeldte. Det ble en svært interessant
gjennomgang av utfordringene og mulighetene som den norske olje- og
gassindustrien stod overfor etter det kraftig prisfallet fra sommeren 2014.
Arrangementet samlet 9 meget kompetente utenlandske og norske innledere.
Konferansen ble holdt i lokalene til Universitetet i Stavanger.
Bergen
18. mai holdt Bergensavdelingen jubileumskonferanse under overskriften
Kunnskapsnasjonen Norge. Arrangementet fant sted på Campus Kronstad som
er det nye anlegget til Høyskolen i Bergen. Næringsminister Monica Mæland
åpnet konferansen. Det var en rekke dyktige innledere fra Norge og fra utlandet,
bl a administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd og rektor
Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen. Det ble uttrykt et sterkt ønske om å
styrke det norske utdanningstilbudet av hensyn til den stadig sterkere
utenlandske konkurransen. Det var 88 påmeldte til konferansen som senere ble
omtalt både i TV2 og andre medier.
Trondheim
Teknologiforum 2015 ble holdt onsdag 9. september som var selve
jubileumsdagen. Det ble derfor denne konferansen som markerte 60 årsjubileet

NTVA Årbok 2015

141

i Trondheim. Det var et stort opplagt seminar med nærmere 10 innledere under
overskriften Teknologisprang for utviklingen i havrommet.
Om kvelden var det jubileumsmøte og tilhørende middag på Lerchendal gård.
Det var en stor og feststemt forsamling som kom sammen i peisestuen hvor
Johannes Moe – som blant annet har vært NTVA-president fra 1993 til 1998 –
holdt en tale om bakgrunnen for opprettelsen av NTVA. Professor Trond Øivind
Jørgensen ved UiT Norges arktiske universitet fikk overrakt NTVAs ærespris for
banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser fikk for
øvrig tildelt sine diplomer som bekreftelse på at de høsten 2014 var blitt
utnevnt til æresmedlemmer av akademiet.
Oslo
Oslo-avdelingen arrangerte 21. oktober – i samarbeid med Matematisknaturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo – en stor motivasjonsdag
for 200 elever fra åtte videregående skoler i Oslo og Akershus. Arrangementet
ble åpnet med innlegg av NTVAs president Eivind Hiis Hauge, dekan Morten
Dæhlen og statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.
Det var innledningsvis fem foredrag som belyste ulike fag og tema innenfor
realfagsfeltet. Etter lunsj gjorde NRK P2s Ekko-redaksjon opptak av et program
i serien Abels tårn hvor tre fageksperter svarte på spørsmål som elevene ved de
videregående skolene hadde sendt inn. Det ble en morsom og opplysende
sesjon, og programmet ble sendt på NRK P2 fredag 4. desember.
Fem ulike studentgrupper fortalte senere på dagen om spennende prosjekter
som de arbeidet med. Til slutt presenterte tre tidligere realfagstudenter sine
egne til dels overraskende yrkeskarrierer og hvilke valgmuligheter som
realfagsutdannelsen kan gi.
Selda Ekiz – kjent programleder fra NRK – var en dyktig og populær møteleder.
Jubileumsboken Energi, teknologi og klima – Utfordringer og handlingsrom
Sommeren 2014 startet et større antall forfattere – hvorav mange var
medlemmer av akademiet – skrivingen av en fagbok om energiproduksjon,
teknologi og klimautfordringer. Redaksjonen ble ledet av NTVAs president
Eivind Hiis Hauge.
21. oktober hadde Aftenposten en lengre omtale av boken i sin nettutgave.
Adresseavisen hadde også en kommentar basert på boken. Mange pressefolk
fikk sine kopier av boken. Den ble oversendt stortingsrepresentantene i Energiog miljøkomiteen, Forsknings- og undervisningskomiteen og Næringskomiteen. Boken ble også presentert på et møte i Klima- og miljøverndepartementet. Det var 10. november et større medlemsmøte med 55 påmeldte

142

NTVA Årbok 2015

på Gløshaugen hvor boken ble omtalt og hvor også studenter og ansatte ved
NTNU var tilstede.
Etter hvert er det mange som har fått kunnskap om boken. Reaksjonene fra
leserne har vært meget positive.
Andre møter og seminarer
I 2015 hadde NTVA totalt 33 egne arrangementer, to seminarer i samarbeid
med IVA Väst og et fellesarrangement med Det norske Videnskaps-akademi
(DNVA)og Norges forskningsråd – totalt 36 sammenkomster.
Tema for seminarene i samarbeid med IVA Väst som ble holdt i Oslo og
Gøteborg, var mulighetene for å utbygge hurtigtogforbindelser på aksen Oslo –
Gøteborg – København. Overskriften var 8 millioners byen.
Fellesseminaret med DNVA og Forskningsrådet fant sted 28. april og kong
Harald var tilstede. Temaet for seminaret var «Naturkatastrofer og
samfunnssikkerhet». Det er laget en egen artikkelsamling med innleggene på
seminaret. Den er også tilgjengelig på NTVAs hjemmesider.
Årsmøtet i Industrielt råd og tilhørende seminar ble holdt i Oslo 25. februar. Det
vises til egen omtale.
9. september ble det arrangert Teknologiforum på Lerchendal gård i
Trondheim. Temaet for seminaret var Teknologisprang for utviklingen av
havrommet.
Bergen
I Bergen var det fem kveldsmøter i tillegg til jubileumsarrangement 18. mai som
er omtalt tidligere. Møtene i Bergen blir arrangert i lokalene til Nansensenteret,
Thormøhlensgt. 47. Alle møtene arrangeres i samarbeid med Tekna.
Hovedtema for møtene i Bergen høsten 2015: Innovasjon og entreprenørskap i
Bergensregionen.
Kristiansand
Det ble arrangerte to møter i Kristiansand høsten 2015. Møtene i Agder ble
arrangert på Gimle Gård i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.
Oslo
I Oslo var det til sammen ni arrangementer. Av dette var seks vanlige
kveldsmøter.
13. januar ble det arrangert et fellesseminar med IVA Väst og det samme
seminaret ble arrangert i Gøteborg 29. januar. De vanlige møtene i Oslo fant
sted i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78.
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Stavanger
I Stavanger ble det arrangert fem kveldsmøter i tillegg til jubileumskonferansen
som ble arrangert 4. mars. Møtene ble holdt i Arkeologisk Museum og ble
arrangert i samarbeid med Tekna. Ett møte var i samarbeid med
Vitenskapsakademiet i Stavanger.
Tromsø
NTVA hadde 3. september et ettermiddagsseminar på Norges Fiskerihøyskole i
samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. Det deltok mange ansatte og
studenter ved UiT. Temaet var Fremtidsmulighetene i de nordlige og i de polare
havområdene. På et møtet 9. desember stod den globale klimautviklingen,
klimaforhandlingene i Paris og klimautviklingen i Arktis på dagsordenen. Det
ble også en diskusjon om mulighetene for å opprette en egen NTVA-avdeling i
Tromsø.
Trondheim
I Trondheim var det ni arrangementer. Av dette var det åtte vanlige møter.
NTVA Teknologiforum 2015 ble arrangert 9. september.
De fleste møtene i Trondheim ble arrangert på Lerchendal gård, men ett
ettermiddagsmøte 10. november og julemøtet 4.desember ble holdt i
Realfagsbygget på Gløshaugen.

Aktuelle tema og prosjekter
NTVA arbeider løpende med en rekke aktuelle tema. For 2015 kan nevnes
Energi og klima
-

The Robustness of the Oil and Gas Industry: Jubileumskonferansen i
Stavanger 4. mars

-

Klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid – årsaker og effekter: Trondheim
24. mars

-

Klimaendringer i Arktis og inntrykk fra klimaforhandlingene i Paris:
Tromsø 9. desember

Teknologi og samfunn
-
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København: Fellesmøte med IVA i Oslo 13. januar
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-

Teknologiens utvikling som forutsetning for økonomisk vekst: Årsmøte i
NTVAs industrielle råd i Oslo 25. februar

-

Havrommets muligheter: Trondheim 3. mars

-

Datasikkerhet: Bergen 10. mars

-

Fremtidsmulighetene i de nordlige og i de polare havområdene: Tromsø 3.
september

-

Teknologisprang for utvikling av havrommet: NTVA Teknologiforum,
Trondheim 9. september

-

Teknologi for framtidens forsvar: Oslo 23. september

-

Air Products: Kristiansand 24. september

-

Informasjonsteknologiens muligheter og implikasjoner: Trondheim 6.
oktober

-

Moderne kriminaletterforskning: Oslo 28. oktober

-

Hvilke krav vil klimapolitikken stille til fremtidens energipolitikk:
Trondheim 10. november

-

Medisinsk bildebehandling: Oslo 25. november

-

Sannsynlighet & Statistikk i Rom & Tid: Stavanger 25. november og
Kristiansand 26. november

-

Ølbrygging på vitenskapelig grunn – og et innblikk i hobbyprodusentens
utfordringer og muligheter: Trondheim 4. desember

Innovasjon, utdanning og forskning
-

Hydros teknologiagenda: Oslo 14. januar

-

Partikkelterapi – en lovende behandlingsform for kreft? Trondheim 27.
januar og Stavanger 23. september

-

Nye anvendelser av nanoteknologi, muligheter og trusler: Oslo 4. februar

-

The European Plate Observing System (EPOS): Bergen 10. februar

-

Nobelprisen i fysiologi 2014 – om hjernens navigasjonssystem og hva
denne oppdagelsen kan bety: Stavanger 11. februar

-

Forskningssamarbeidet med Kina, med teknologieksempler: Oslo 11. mars

-

Teknologiutvikling og innovasjon som nøkkelen til fremtiden: Trondheim
14. april

-

Romforskningen i Norge og på verdensbasis – hva, hvordan og hvorfor?
Stavanger 22. april
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-

Kunnskapsnasjonen Norge: Jubileumskonferansen i Bergen 18. mai

-

Kvaliteten på norske ingeniører – før, nå og fremover: Trondheim 15.
september

-

Hvilken omstilling: Bergen 29. september

-

Hvordan få best mulig effekt av regionens omfattende forskningsaktivitet:
Bergen 20. oktober

-

Seminar om nanoteknologi: Stavanger 21. oktober

-

Din fremtid i realfag og teknologi: Jubileumsarrangement i Oslo 21. oktober

-

Inkubatoren: Fra etablering til vekst: Bergen 24. november

Utgivelser
I 2015 utga NTVA jubileumsboken «Energi, teknologi og klima – utfordringer
og handlingsrom». Det er en redigert artikkelsamling med 11 kapitler som alle
er skrevet av anerkjente fagfolk på sine områder. Mange av dem er medlemmer
av akademiet.
Etter fellessymposiet med DNVA og Forskningsrådet (Ref Andre møter og
arrangementer) er det utarbeidet en rapport kalt «Natural Disasters and
Societal Safety» som foreligger i trykket form og som PDF på NTVAs
hjemmeside (http://www.ntva.no/arbok2015/). Rapporten ble publisert i
januar 2016.

Samarbeid og internasjonal aktivitet
NTVA deltar i et omfattende samarbeid på ulike nivåer:
International Council of Academies of Engineering and Technological
Sciences – CAETS
NTVA er medlem av CAETS fra 1990. Organisasjonen har i 2015 26
medlemsland. I 2014 deltok visepresident Karl A Almås på det årlige møtet som
var i Beijing, Kina fra 2.–4. juni. I 2015 var Karl A Almås – som styremedlem i
CAETS – og NTVAs generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug med på CAETS store
samling i New Dehli i India 12.–15. oktober. Teknologi for en bedre verden var
også denne gangen et hovedtema, og det var flere spennende seminarer hvor
en drøftet Energi, mobilitet og medisinsk teknologi. CAETS samlinger gir
muligheter for å utvikle en internasjonal og global forståelse for aktuelle
samfunnsutfordringer og utveksle erfaringer med akademier fra andre
verdenshjørner.
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European Council of Applied Sciences and Engineering – Euro-CASE
Euro-CASE består i dag av 22 ulike nasjonale akademier. I samsvar med den
pågående europeiske integrasjon har Euro-CASE blitt stadig mer rettet mot
dagsordenen til EU og mulighetene for å påvirke innenfor Det europeiske
fellesskapet.
Arbeidet i Euro-CASE har i stor grad blitt drevet gjennom såkalte plattformer
som vel best kan beskrives som faglige prosjekter som skal munne ut i policyanbefalinger.
Det er tre ulike plattformer som de seneste årene har vært aktive;
energiplattformen, innovasjonsplattformen og utdanningsplattformen. De
første har vært de mest aktive. Sverre Aam har vært norsk deltager innen
energiplattformen
og
Karl
Klingsheim
har
arbeidet
innenfor
innovasjonsplattformen. Det har ikke vært noen norsk deltager innenfor
undervisningsplattformen.
Høsten 2015 ble det bestemt at innovasjonsplattformen skal startes opp igjen
som fase 2 med etableringsmøte i Stockholm 12. og 13. januar 2016. Arbeidet
skal ledes av nederlandske Bertrand van Ee.
Det har blitt tatt initiativ til en bioøkonomiplattform, og NTVA vil bli
representert ved professor Bjørg Egelandsdal fra NMBU på Ås. Det svenske
Ingeniørvetenskapsakademiet IVA og deres direktør Bjørn Nilsson er en viktig
pådriver i bioøkonomiarbeidet.
Euro-CASE har gjennom år siktet seg direkte inn mot EU-kommisjonen for å få
gjennomslag for sine synspunkter og sine argumenter. Dette var en grei
arbeidsmåte så lenge EU-kommisjonen hadde en egen teknologirådgiver. Nå
har denne funksjonen falt bort. Euro-CASE, de andre europeiske
akademiorganisasjonene og EU har nå etablert Scientific Advice Mechanism
(SAM). Formålet er å utvikle vitenskapelige baserte forslag og innspill mot EU.
EU har bevilget en ikke ubetydelig støtte til relevant prosjektarbeid over en
lengre periode.
Det er grunn til å tro at SAM representerer en særlig mulighet for Euro-CASE.
Euro-CASE har invitert til et ekstraordinært plenumsmøte for å drøfte aktuelle
prosjektideer på et møte som skal finne sted i Paris i mai 2016.
Nordiske samarbeid
Generalsekretæren deltok på årsmøtet til Kungliga Ingeniörsvetenskapsakademien, IVA, i Stockholm 22. og 23. oktober. Det ble der arrangert et seminar
om 3D-printing. Spørsmålet var om dette var å anse som en moden teknikk eller
om det fremdeles måtte skje et omfattende utviklingsarbeid før teknikken kan
få en større betydning. Det ble vist eksempler på praktiske produkter og det ble
diskutert spørsmål knyttet til opphavsrettinger til programvare og design.
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Mandag 23. november holdt ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaper) et
halvdagsseminar i København. Et viktig tema var hva danske virksomheter og
forskningsinstitusjoner må gjøre for å bevare og videreutvikle sin
internasjonale konkurransekraft. Danskene har som målsetning at de i løpet av
noen år skal være blant de fem-seks mest interessante etableringsstedene for
ny industri i verden. En satser spesielt på kjemi og bioteknologi. NTVAs
generalsekretær var tilstede på seminaret.
Norsk samarbeid
Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og Norges forskningsråd
NTVA har lenge arbeidet for å skape møteplasser der forskning, næringsliv og
beslutningstakere sammen kan drøfte aktuelle tema med tekniske og
naturvitenskapelige problemstillinger. Gjennom et godt og konstruktivt
samarbeid med DNVA og Norges forskningsråd er vi i ferd med å finne en form
som peker i riktig retning. Ved fem anledninger har vi samlet 120–150 tilhørere
til symposier i Drammensveien 78 i Oslo, for å høre ministre og statssekretærer
og en rekke forskere og representanter for den aktuelle bransjen holde
foredrag.
I 2010 var temaet «Marin Transport i Nordområdene» med daværende
utenriksminister Jonas Gahr Støre som hovedinnleder.
I 2012 var temaet «Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen»
med olje- og energiminister Ola Borten Moe som hovedinnleder. H.M. Kongen
deltok på hele symposiet.
I 2013 var temaet «Mat fra havet – Norges muligheter» med kunnskapsminister
Kristin Halvorsen som hovedinnleder. H.M. Kongen deltok på hele symposiet.
I 2014 var temaet «Helseteknologi – muligheter for fremtidens
helseutfordringer» med helse- og omsorgsminister Bernt Høie som hovedinnleder.
I 2015 var temaet «Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet». Statssekretær
Hans J Røsjorde i Justisdepartementet var hovedinnleder. I tillegg var det syv
faglige foredrag. H.M. Kongen var tilstede under hele symposiet.
Fra alle fem fellessymposiene er det utgitt engelskspråklige rapporter med
foredragene. Rapportene finnes på NTVAs hjemmesider.
Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, NVP
NTVA samarbeider med NVP og hadde i 2014 to felles arrangementer – et i
Longyearbyen og et i Trondheim. I 2015 var det ikke noe fellesarrangement,
men det ble avholdt et felles seminar i Oslo 12. januar 2016 om behovet for
utforskning av havbunnen i Barentshavet.
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Vitenskapsakademiet i Stavanger
Noen av møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Vitenskapsakademiet
i Stavanger.
Agder Vitenskapsakademi, AVA
NTVA arrangerte i 2015 to møter i samarbeid med AVA. Møtene ble holdt på
Gimle gård.
Tekna
Alle ordinære møter i Bergen og Stavanger har blitt arrangert i samarbeid med
Tekna.

Kontakten med landets politiske og forskningspolitiske
miljø
NTVA tar regelmessig initiativ overfor politikere og offentlige myndigheter.
Disse mottar invitasjoner til møter og seminarer. Rapporter sendes til
statsråder og komitémedlemmer i Stortinget. Vi vil fortsatt arbeide for å bedre
kontakten med departementer, ulike stortingskomiteer, Stortinget, statsråder,
andre politikere og beslutningstakere.

Styrets arbeid
NTVAs styre har holdt fire møter i 2015 og behandlet 45 saker. I tillegg kom et
stort antall referatsaker. Styrets beretning gjenspeiler de viktigste sakene som
ble behandlet.

Medlemsendringer
Det totale medlemstallet 31. desember 2015 var 572 hvorav 15 æresmedlemmer og 25 utenlandske medlemmer. Tilsvarende tall pr. 31. desember
2014 var 554 medlemmer, hvorav 15 æresmedlemmer og 26 utenlandske
medlemmer.
Nye medlemmer
Børge Arntsen

professor

Johan Petter
Barlindhaug

siv.ing.

Institutt for petroleumsteknologi
og anvendt geofysikk, NTNU
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Casparus Burghardus
Boks
Dominique Durand

professor

Åshild Fredriksen

professor

Inge R Gran
Sverre Haver

adm.dir.
førsteamanuensis

Alfred Hansen

professor og leder i
ARCEX
adm.dir.
professor

Anders Haugland
Edgar Günter
Hertwich
Kjell Arild Høgda
Knut Vilhelm
Høyland
Ståle Emil Johansen

forskningsdirektør
professor
professor

Auke Lont
Merete Vadla
Madland
Ragnvald H
Mathiesen
Suzanne A McEnroe

CEO
senterdirektør/
professor
professor

Truls Norby

professor

Frank Børre
Pedersen
Rolf Birger Pedersen

visepresident

professor

Tore Planke
Atle Rotevatn

professor og
senterleder
konsulent
professor

Håvard Rue
Magnus Rønning

professor
professor

Martin Steinert

professor
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Institutt for produktdesign, NTNU
Covartec, Durand Research &
Consulting
Institutt for fysikk og teknologi, UiT
Norges arktiske universitet
SINTEF Energi AS
Institutt for konstruksjonsteknikk
og materialteknologi, Universitetet
i Stavanger
Institutt for geologi, UiT Noges
arktiske universitet
Bergen Teknologioverføring AS
Yale School of Forestry &
Environmental Studies
Jordobservasjonsavdelingen, Norut
Tromsø
Institutt for bygg, anlegg og
transport, NTNU
Institutt for petroleumsteknologi
og anvendt geofysikk, NTNU
Statnett SF
Nasjonalt IOR-senter, Universitetet
i Stavanger
Institutt for fysikk, NTNU
Institutt for geologi og bergteknikk,
NTNU
Kjemisk Institutt, Universitetet i
Oslo
DNV GL
Institutt for geovitenskap,
Universitetet i Bergen
TORING A/S
Institutt for geovitenskap,
Universitetet i Bergen
Institutt for matematiske fag, NTU
Institutt for kjemisk
prosessteknologi, NTNU
Institutt for produktutvikling og
materialer, NTNU
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Andres Hammer
Strømman
Asgeir J Sørensen

professor
direktør/professor

Ole Torsæter

professor

Jørn Vatn

professor

Hans Erik Vatne

teknologidirektør

Institutt for energi og
prosessteknikk, NTNU
Senter for autonome marine
operasjoner og systemer (AMOS),
NTNU
Institutt for petroleumsteknologi
og anvendt geofysikk, NTNU
Institutt for produksjons- og
kvalitetsteknikk, NTNU
Norsk Hydro ASA

Medlemmer avgått ved døden
Audun Hordvik (død 2011)
Kjell Hagemark
Theodore van Golf Racht
Leif N Persen
Øyvind Aschehoug
Eystein Rødahl
Gunnar Stette
Eiliv Inge Sødahl
Francis Sejersted
Håvard Olav Berge
Knut Lofstad
Jon Thomas Kringlebotn

Industrielt råd
Det var i 2015 39 medlemsbedrifter.
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 25.februar i DNVAs lokaler i Drammensveien 78.
Suzanne Lacasse, Norges geotekniske institutt ble gjenvalgt som leder for
perioden 2015–2016. De andre styremedlemmene er Kari Nygaard, Norsk
institutt for luftforskning, Ole Gunnar Selvaag, Selvaag-Gruppen og Bjørn Sund,
Lundin Norway. NTVAs president, visepresident og generalsekretær er
styremedlemmer i egenskap av sine verv.
Etter det formelle årsmøtet var det et seminar med tittelen Teknologisk
utvikling som forutsetning for økonomisk vekst. Det var foredrag ved Tor Steig
(tidligere sjeføkonom i NHO) og professor Håkon With Andersen, NTNU og
kommentarinnlegg ved Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult.
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Medlemsbedrifter og deres representanter 2015
Christian Michelsen Research AS
Arvid Nøttvedt
Det Norske Veritas AS
Henrik Overgaard Madsen
Bjørn K Haugland
Forsvarets forskningsinstitutt
Paul Narum
John-Mikal Størdal
Fred. Olsen & Co.
Fred. Olsen
Øyvind B Kristiansen
GE Vingmed Ultrasound AS
Anders Wold
Mari Baalsrud
Innovasjon Norge
Astrid Langeland
Eva S. Dugstad
Institutt for energiteknikk
IRIS
Sigmund Stokka
Kongsberg Norspace AS
Ellen Dahler Tuset
Lundin Norway AS
Bjørn Sund
MARINTEK
Oddvar I Eide
NEXANS Norway AS
Per Arne Osborg
Norconsult AS
Per Kristian Jacobsen
Odd K. Ystgaard
Norges geologiske undersøkelse
Morten Smelror
Lars Andresen
Norges Geotekniske Institutt
Stiftelsen NORSAR
Anne Strømmen Lycke
Norsk Hydro asa
Hans Erik Vatne
Norsk Institutt for luftforskning – NILU
Kari Nygård
Norsk olje og gass
Maiken Ims
Norsk Regnesentral
Lars Holden
Norsk Romsenter
Bo Nyborg Andersen
Norut
Ivan C Burkow
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige
universitet
Johan E Hustad
Ingvald Strømmen
Petroleum Geo-services ASA
Jon Erik Reinhardsen
Rainpower Norge AS
Steinar Faanes
Rolls Royce Marine AS
Rune Garen
Solvar Klokk
Schlumberger Information Technology
Services
Torjer Haller
Selvaag Gruppen AS
Ole Gunnar Selvaag
S. Mejlænder-Larsen
Simula Research Laboratory AS
Aslak Tveito
Are Magnus Bruaset
SINTEF
Unni Steinsmo
Statnett
Erik Skjelbred
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Statoil ASA
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telenor Norge AS
UiT – Norges Arktiske Universitet
Ulstein Group ASA
Umoe AS
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger

Jan Bråten
Ingolf Søreide
Ivar Horneland Kristensen
Hans Kåre Flø
Berit Svendsen
Dagfinn Myhre
Arne Quist Christensen
Anne Husebekk
Lasse Lønnum
Per-Olaf Brett
Jens Ulltveit-Moe
Petter Erling Bjørstad
Øystein Lund Bø

Administrasjonen
NTVAs kontor ligger på Lerchendal gård i Trondheim. Dette er arbeidsplassen
til generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug og sekretær Ingrid Venås. Alle
henvendelser til NTVA kan gå hit. Dette gjelder også arrangementer i Oslo,
Bergen eller Stavanger om ikke annet er opplyst.

Økonomi
Regnskap for 2015
Årsresultatet for 2015 viste et underskudd på kr 262 907 som i sin helhet er
dekket inn ved trekk på egenkapitalen Dette var en stor økning fra 2014 hvor
underskuddet ble kr 68 155. Det var imidlertid for 2015 vedtatt et budsjett med
et underskudd på kr 535 000. Bakgrunnen for dette var forventede store
utgifter knyttet til arrangementer og prosjekter i forbindelse med 60 årsjubileet.
Flere av lokalavdelingene gjorde en stor og verdifull innsats med å skaffe lokale
sponsorer som ga en merkbar reduksjon i akademiets utgifter. Akademiets drift
har vært preget av nøkternhet og bevisst kostnadsstyring.
NTVAs regnskapsfører har siden 2011 vært er SpareBank 1 Regnskapshuset
SMN AS. Regnskapet er også i 2015 revidert av det statsautoriserte revisjonsfirmaet Deloitte. Det vises til uttalelse fra revisor.
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Budsjett for 2016
I 2015 søkte NTVA Nærings- og fiskeridepartementet om en økning i det årlige
tilskuddet som siden 2007 har ligget på kr 1 000 000. Søknaden ble blant annet
begrunnet med kostnadsøkning på mer enn 30 prosent siden 2007. Næringsog fiskeridepartementet har fra og med 2016 økt tilskuddet til NTVA til 1,2
millioner kroner. I tillegg til bevilgningen fra Nærings- og fiskeridepartementet,
har NTVA i flere år mottatt kr 100 000 fra Norges forskningsråd. Det forutsettes
å fortsette.
NTVAs industrielle råd fikk ingen nye medlemmer i 2015. Tre av de nytegnede
medlemmene i 2014 betalte imidlertid ikke kontingent dette året. Innbetalinger
fra disse medlemmene pluss en kontingentøkning fra et annet medlem, bidro til
en inntektsoppgang i 2015. NTVA tapte samtidig 85 000 kroner pga utmeldelser. Netto resultat ble at inntektene fra Industrielt råd gikk opp fra
1 290 000 kroner i 2014 til 1 375 000 kroner i 2015. Dette betyr en inntektsøkning for 2015 på kr 85 000. I budsjettet for 2016 er det antatt at inntektene
fra Industrielt råd vil komme opp i 1 425 000, en nettoøkning på kr 50 000.
Det er for 2016 antatt at samlede inntekter kan komme opp i kr 2 925 000,
mens utgiftene er beregnet til kr 2 805 000. Justert for finansinntekter på kr
20 000 betyr dette at budsjettet for 2016 er satt opp med et årsresultat som
viser et overskudd på kroner kr 140 000.
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Takk
NTVA takker alle bidragsytere, foredragsholdere, utvalgsmedlemmer og andre
interesserte for at de gjennom sin innsats har muliggjort Akademiets
virksomhet.
Styrets beretning for 2015 ble vedtatt av styret 9. februar 2016.
Trondheim, 9. februar 2016
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REGNSKAP OG BUDSJETT
RESULTATREGNSKAP

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2014

2015

2015

2016

100 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 200 000

1 210 000

1 375 000

1 450 000

1 425 000

22 850

205 274

150 000

200 000

2 332 850

2 680 274

2 700 000

2 925 000

1 202 290

1 454 841

1 325 000

1 500 000

DRIFTSINNTEKTER
Norges Forskningsråd tilskudd
Nærings- og handelsdepartementet - tilskudd
Industribidrag
Seminar/Teknologiforum/
Prosjekt
Sum driftsinntekter

ref st m 9. feb

DRIFTSKOSTANDER
Lønnskostnader
Generelle driftskostnader

421 045

424 276

550 000

460 000

Medlemsmøter

447 464

358 237

480 000

380 000

Seminar/Teknologiforum/
Prosjekt
Internasjonal aktivitet

194 273

503 767

695 000

200 000

99 274

147 388

140 000

140 000

Profilering

118 759

116 104

120 000

125 000

2 483 105

3 004 613

3 310 000

2 805 000

-150 255

-324 339

-610 000

120 000

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG
KOSTNADER
Renteinntekter

82 100

61 432

75 000

20 000

Netto finansposter

82 100

61 432

75 000

20 000

-68 155

-262 907

-535 000

140 000

-68 155

-262 907

-535 000

140 000

-68 155

-262 907

-535 000

140 000

ÅRSRESULTAT
DISPONERING AV
ÅRSRESULTAT
Avsetning til/-overført fra
selvpålagte oppgaver
Overført til/-fra annen
formålskapital
Sum overføringer
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BALANSE

Regnskap

Regnskap

31.12.2014

31.12.2015

22 850

161 150

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

3 656 147

3 311 853

Sum omløpsmidler

3 678 997

3 473 003

SUM EIENDELER

3 678 997

3 473 003

3 412 774

3 344 619

-68 155

-262 907

3 344 619

3 081 712

EGENKAPITAL
Annen formålskapital 1.1.
Overført annen formålskapital i året
Sum egenkapital
GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

128 284

98 615

53 931

89 102

152 163

167 193

-

36 382

Sum kortsiktig gjeld

334 378

391 291

Sum gjeld

334 378

391 291

3 678 997

3 473 003

Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravg
Skyldig feriepenger inklusive
arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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DRIFT AV LERCHENDAL GÅRD 2015
Driftsstyrets beretning

Driftsstyret for Lerchendal gård hadde i 2015 følgende sammensetning:
NTVAs president, Eivind Hiis Hauge – Driftsstyrets leder
(Vara: Visepresident Karl A Almås)
NTNUs representant: Professor Eir Grytli
(Vara: Førsteamanuensis Geir Karsten Hansen)
NTNUs representant: Økonomidirektør Frank Arntsen
(vara: Eiendomssjef Lindis Burheim)
NTVAs generalsekretær, Lars Thomas Dyrhaug – Driftsstyrets sekretær
(Vara: Sekretær NTVA Ingrid Venås)
I henhold til vedtektene innkalles alltid teknisk direktør ved NTNU til møtene.
Driftsstyret holdt møte 20. januar 2016 der disse møtte:
NTVAs representant, Eivind Hiis Hauge, styrets leder
NTNUs representant, Jørn Wiggo Bergquist
NTVAs generalsekretær, Lars Thomas Dyrhaug, styrets sekretær
Lerchendal gård var i 2015 i bruk ved 45 arrangementer, 8 mer enn i 2014. Av
dette er 10 møter og seminarer i regi av NTVA.
Bortsett fra fortløpende vedlikehold er det ikke foretatt eller foreligger
konkrete planer om større prosjekter.
Innbo og løsøre er, i henhold til vedtektene, fullverdiforsikret av NTVA på vegne
av NTNU.
Trondheim 13. april 2016

Eivind Hiis Hauge /sign./
Leder

Lars Thomas Dyrhaug /sign./
Sekretær
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NTVA-rapporter
Følgende rapporter er tilgjengelige for interesserte (begrenset opplag).
1-1994
2-1994
3-1994
4-1994
5-1994
1-1995
2-1995
3-1995
1-1996
2-1996
3-1996
4-1996
5-1996
1-1998
3-1998
4-1998
1999
1999
1-2001
2-2001
1-2002
1-2003
2-2003
3-2003
1-2004
1-2005
2-2005
Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) er et frittstående akademi med formål
å fremme forskning, utdanning og utvikling innen teknisk vitenskap og tilgrensende
vitenskaper, samt stimulere til internasjonalt samarbeid innen feltet til beste for det
norske samfunn og for utviklingen av norsk industri. I tillegg har Akademiet som
siktemål å bidra med informasjon om teknikk og naturvitenskap overfor myndigheter
og den norske befolkningen for øvrig.
Utgiver: NTVA, 2016
Lerchendal gård
7491 TRONDHEIM
Telefon: +47 73 59 54 63 / +47 485 06 284
E-post:
post@ntva.no
Internett: http://www.ntva.no/
ISBN 978-82-7719-084-0
ISSN 0800-4307
Foto omslag: NTVA arrangerte 21. oktober 2015 en motivasjonsdag for 200 videre
gående elever og lærere i Realfagsbiblioteket på Blindern. Arrangementet var et
samarbeid med Universitetet i Oslo. Vi ser her president Eivind Hiis Hauge
velkomsthilsen til elever og lærere. Foto: Yngve Vogt
Produksjon: Fagtrykk, Trondheim

2005
2005
2006
2007
1-2008
1-2009
2-2009
3-2009
2010
2012
2012
1-2012
2-2012
1-2013
2013
2013
2014
2016

Organizational Learning and Experience Transfer, 242 s.
Program for Medisinsk Teknologi ved UNIT, 127 s.
Safety and Reliability of Complex Technical Systems (2nd seminar), 201 s.
Norges Tekniske Høgskole og ny lov om høgre utdanning, 22 s.
Product Design and Development for Sustainability, 233 s.
Biofysikk og medisinsk teknologi – 25 år ved NTH, 148 s.
The Role of Technology in Environmentally Sustainable Development, a CAETS Declaration, 15 s.
Media og teknologi – Svikter mediene sin rolle i samfunnet? 51 s.
Gjennomføring av store prosjekter – suksess eller misère, 139 s.
Industrial Ecology and Sustainable Product Design, 204 s.
Strategi for laboratorier med nasjonale oppgaver, 54 s.
Industriutvikling i klynger, 33 s.
NTVA som forskningspolitisk forum, 24 s.
Holmenkollen Guidelines for Sustainable Aquaculture, 8 s.
Utdanning og teknisk-naturvitenskapelig kompetanse i Norge, 70 s.
Proceedings – Industrial Ecology and Curriculum, 143 s.
NTVA/DKNVS: Norges muligheter for verdiskaping innen havbruk, 38 s.
Sustainable Aquaculture. Food for the Future? 348 s.
Future Energy – Resources, Distribution and Use, 120 s.
Industrial Ecology – Methodology and Practical Challenges in Industry, 115 s.
Teknologibasert nyskaping. Hva kan forskningen bidra med? 11 s.
Ungdom, Realfag og teknologi, 80 s.
Bærekraftig energiforsyning – hva blir Norges rolle? 37 s.
Summary proceedings. 2nd International Onsager Conference “Transport, dissipation, and
vortices”, 91 s.
Proceedings Global Energy Foresight, Seminar in Stavanger, May 2004
Numerisk styring i norsk forskning og verkstedsindustri, 128 s.
Framtidens energiforsyning: Ny teknologi eller globalt sammenbrudd. Kjell Bendiksen,
Institutt for energiteknikk, 34 s.
Petroleumsforskning lønner seg (norsk utgave) Norwegian Petroleum Technology – A success
story (engelsk utgave), 89 s.
Jubileumsboka: Teknologi og samfunn, Norges Tekniske Vitenskaps-akademi 1955 – 2005
NTVA/DKNVS/Norges forskningsråd: Exploitation of Marine Living Resources – Global
Opportunities for Norwegian Expertise, 48 s.
NTVA/DNVA: Ethics of Climate Change – Exploring the principle of equal emission rights, 56 s.
Etikk i møte med klimaendringene, 31 s.
Transport og klimaforliket, 26 s.
Future Internet: Global Challenges – National Opportunities, 97 s
Energy Resources for the Future, 126 s
NTVA/DNVA/Norges forskningsråd: Marine Transport in the High North, 124 s
NTVA/DNVA: Norwegian Energy Policy in Context of the Global Energy Situation, 129 s
NTVA/DKNVS: Verdiskaping basert på produktive hav i 2050, 77 s
Innovasjon og teknisk forskning, 15 s
Naturgass og norsk industri, 31 s
Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren, 31 s
NTVA/DKNVS/Norges forskningsråd: Food from the Ocean – Norway’s Opportunities, 151 s
NTVA: En nasjonal energistrategi 2013 – 2017
NTVA/DKNVS: Medical Technology – Meeting Tomorrow’s Health Care Challenges, 66 s
NTVA/DKNVS: Natural Disasters and Societal Safety, 137 s

Norges Tekniske Vitenskapsakademi – NTVA

Årbok 2015
N T VA 6 0 å r ( 1 9 5 5 – 2 01 5 )

Næringsminister Monica Mæland
takker Jan S. Johannesen
.
for gaven etter foredraget ved jubileumsseminaret «Norge
som kunnskapsnasjon» i Bergen 18. mai.
Foto: Tor Farstad

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) er et frittstående akademi med for
mål å fremme forskning, utdanning og utvikling innen teknisk vitenskap og til
grensende vitenskaper, samt stimulere til internasjonalt samarbeid innen feltet
til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk industri. I tillegg har
Akademiet som siktemål å bidra med informasjon om teknikk og naturvitenskap
overfor myndigheter og den norske befolkningen for øvrig.
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