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Torsdag 10. november 2016 arrangerte NTVA seminar i sam
arbeid med UiT Norges arktiske universitet/BFE-fakultetet.
Tema var Klimatiske og miljømessige endringer i de n
 ordlige
havområdene og mulige konsekvenser for den marine
næringsutviklingen. Professor Trond Øivind Jørgensen var en
kyndig og humoristisk møteleder.
Foto: Lars Thomas Dyrhaug

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) er et frittstående akademi som vil
fremme forskning, utdanning og utvikling innen teknisk vitenskap og tilgrensende
vitenskaper til beste for det norske samfunnet og utviklingen av norsk industri.
Akademiet skal bidra med informasjon om – og diskusjon av – teknologi og

Årbok 2016

naturvitenskap.

NTVA

NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI

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
2005
Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) er et frittstående akademi som vil fremme
forskning, utdanning og utvikling innen teknisk vitenskap og tilgrensende vitenskaper
til beste for det norske samfunnet og utviklingen av norsk industri. Akademiet skal
bidra med informasjon om – og diskusjon av – teknologi og naturvitenskap.
Utgiver:

NTVA, 2017
Lerchendal gård
7491 TRONDHEIM
Telefon: +47 485 06 284
E-post:
post@ntva.no
Internett: http://www.ntva.no/

ISBN 978-82-7719-085-9
ISSN 0800-4307
Foto omslag: 27. oktober 2016 arrangerte NTVA og Tekna en Realfagsdag for elever i
videregående skole i Bergensområdet. Arrangementet var på det nye anlegget til Høg
skolen i Bergen på Kronstad. Det var en rekke foredrag og et torg hvor forskjellige fag
viste forsøk og eksperimenter. Bildet viser torget. Foto: Lars Thomas Dyrhaug
Formgivning: Ingrid Venås
Produksjon: Fagtrykk, Trondheim

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

Stiftet
9. september 1955

Årbok 2016

Norwegian Academy of Technical Sciences

H.M. Kong Harald V
Akademiets høye beskytter
Gjengitt med tillatelse fra Det kongelige hoff

FORORD
I 2015 kunne NTVA feire sitt 60
årsjubileum. Det skjedde med egne
arrangement i Bergen, Oslo, Stavanger og
Trondheim, det vil si i alle byer hvor NTVA
har regulære møteprogrammer. Akademiet
har også arrangementer i Kristiansand og
Tromsø, men ikke like regelmessig.
Gjennom våre jubileumsarrangementer i
fire forskjellige byer fikk NTVA befestet sin
stilling som det eneste landsomfattende
norske akademiet.
2016 kunne ha blitt et etterår hvor det var
ganske få spesielle arrangementer og
begrenset aktivitet. Det ble det heldigvis
ikke. NTVA arrangerte i 2016 nærmere 40
møter og seminarer i egen regi eller i samarbeid med andre aktører. Av spesielle
arrangement kan vi trekke frem at akademiet sammen med Fakultet for
arkitektur og design ved NTNU avholdt et engelskspråklig Teknologiforum. Det
gikk over tre dager - 6.– 8. september - og hadde internasjonal deltagelse både
på innleder- og deltagersiden.
I 2016 overtok jeg som president i NTVA. I likhet med min forgjenger Eivind
Hiis Hauge kunne jeg konstatere at det var et veldrevet akademi med stor
aktivitet som jeg fikk det øverste ansvar for. På samme måte som Eivind Hiis
Hauge og hans styre kunne jeg også konstatere at akademiet kunne ønske at vi
nådde ut til flere med de aktivitetene vi driver, og at vi hadde større
gjennomslag i samfunnsdebatten med informasjon om teknologiens betydning
for samfunnsutviklingen.
NTVA ønsker for øvrig å styrke rekrutteringen med flere yngre medlemmer,
forskere og personer fra næringsliv og embetsverk som er i sine yrkesaktive liv.
Vi ønsker oss også betydelig flere kvinner. I tillegg vil vi gjerne styrke vår
medlemsbase innenfor de nye teknologiske fagene som er de sterkeste driverne
for endring i samfunnet. Som et landsomfattende akademi er vi også opptatt av
å rekruttere nye medlemmer i alle deler av landet hvor det er tilgang på
kvalifiserte kandidater.
NTVA har definert sitt samfunnsoppdrag til at vi skal skape en av de viktigste
arenaene for opplysning og diskusjon av ny teknologi. På den måten har
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akademiet også skaffet seg en klar utfordring som forutsetter at vi klarer å være
relevante i vår samtid og i samfunnet. Det er en oppgave som NTVA prioriterer
og som vi løpende arbeider for å realisere på en stadig bedre måte.
Våren 2016 ble det igangsatt en møteserie i akademiets Trondheimsavdeling
hvor den felles overskriften var: Teknologien endrer samfunnet. Det var flere
spennende møter i denne serien. Temaet ble raskt til et bokprosjekt som skal
fortelle om aktuell ny teknologi og de store endringer som ny teknologi
medfører på mange sektorer i samfunnet.
Siden høsten 2016 har derfor NTVA drevet at ambisiøst bokprosjekt som
høsten 2017 vil ende ut i en bokutgivelse. Her blir det en bred beskrivelse av de
såkalte muliggjørende teknologiene, f.eks. digitalisering, kunstig intelligens,
«internet of things» og robotisering. Dette er teknologier som skaper grunnlag
for videreutvikling av eksisterende måter å arbeide på, men som også kan skape
utstyr og metoder som kan gi grunnlag for å gjøre ting på helt nye måter. De
tilretteleggende teknologiene sprer seg hver dag og driver fram endringer på
stadig nye felter av vårt samfunn.
NTVA er et akademi med store og viktige oppgaver. Gjennom et stort korps
kompetente og innsatsvillige tillitsvalgte kan akademiet hvert år trekke på en
stor gratis arbeidsinnsats. Det finansielle grunnlaget for den løpende virksomheten er åpenbart for lite i forhold til de ambisjonene NTVA har og de mulighetene vi ser for å gjøre en viktig samfunnsnyttig innsats.
NTVA har arbeidet - og arbeider med - å styrke økonomien for å kunne bedre
evnen til å få fram sitt budskap. Vi lever i en viktig historisk endringstid hvor
kunnskaper om og forståelse av ny teknologis muligheter blir av avgjørende
betydning. Vi håper derfor at både bedrifter og institutter, akademiske
læresteder og statlige myndigheter slutter opp om våre bestrebelser for å
styrke vår økonomi og derved gjør det mulig for oss å bli en enda bedre
leverandør av kunnskap om og forståelse av ny teknologi.

Trondheim 1. juni 2017
Torbjørn Digernes
President i Norges Tekniske Vitenskapsakademi
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PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER I
2016
Duan Chen
Duan Chen (f. 1960) var lege i kirurgi ved
universitetssykehuset ved Nanjing Medical
University, Kina, og fikk sin scientiae medicae
doctricem fra Universitetet i Lund, Sverige, i
1994. Han ble docent ved Universitet i Lund i
1996 og professor i medisin (eksperimentell
kirurgi) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 1999. Han har
vært gjesteforsker i 1996 ved Yale University,
Tufts University, Massachusetts General
Hospital, og gjesteprofessor i Nanjing Medical
University (2008), Columbia University
(2010) og Senter for Grunnforskning ved Det
Norske Videnskaps-Akademi (2013). Frem til
2016 har han publisert 162 fagfellevurderte
artikler i internasjonale tidsskrifter, og hans
artikler har blitt sitert 5946 ganger med H-indeks på 41.
Han er styreleder i Gastrointestinal seksjon for International Union of Basic and
Clinical Pharmacology og redaktør av Scandinavian Journal of Gastroenterology.
Han har vært medlem av International Advisory Group on Carcinogenic Hazard
Identification of WHO’s International Agency for Research, og var sakkyndig i
en rettssak i United State District Court i Newark. Han var medredaktør av
Regulatory Peptides og medlem av Editorial Board of American Journal of
Physiology (GI and liver). Han har fått invitasjoner til demonstrasjoner av
kirurgiske teknikker og spesialforedrag fra mange universiteter, deriblant Yale
University, Harvard Medical School, Oxford University, Columbia University,
Massachusetts Institute of Technology og University of California (LA og SD).
Han har gitt plenumsforelesninger og fungerte som ordstyrer i “Prof. Chih Chin
Wang memorial lecture” under 24th Congress of Chinese Association for
Physiological Sciences; Japanese Cancer Association-American Association for
Cancer Research: Special Joint Conference on Gastric Cancer; World Congress
on Basic and Clinical Pharmacology; Digestive Disease Week og World Congress
of International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders.
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Tina Comes
Dr. Tina Comes is Full Professor in the Department of ICT, University of Agder,
Norway, and Co-Director of the Centre for Integrated Emergency Management.
Dr Comes is currently a fellow at the Harvard Humanitarian Initiative and the
Harvard Kennedy School (USA) and Visiting Professor at the Université
Dauphine (France). She studied Mathematics, literature and philosophy. After
receiving her Ph.D. on distributed scenario-based decision support from the
Karlsruhe Institute of Technology, she was head of a research group on Risk
Management.
Her research aims at supporting decisionmaking and risk management in complex,
dynamic and uncertain situations. To this end,
Dr. Comes develops methods and tools that
support planning and management of complex
and interlaced networks. Particularly, she
focuses on the development of collaborative
and distributed decision support tools, which
are designed to facilitate coordination and fast
adaptation in dynamic environments. Her
main research areas include scenario design
and
analyses,
humanitarian
disaster
management, supply chain risk, and
information systems for resilience. To cover
this domain, Dr. Comes combines her formal
and analytic background in mathematics with
programming skills, knowledge in economics, decision theory and cognition
and humanitarian field research.
Dr. Comes is author of more than 80 papers published in international journals
and conferences. She has been successful in attracting national and
international research funding for her research, and currently, Dr. Comes is
engaged in four H2020 projects, and is coordinating the H2020 project iTRACK
on protection of humanitarian missions. Throughout her career, she has been
actively promoting the link between academia and practice. Since 2013 she
serves as Board member of the ISCRAM Association, and she is Vice President
since 2015.

Trygve Eftestøl
Eftestøl fullførte 3-årig ingeniørutdanning innen automatiseringsteknikk ved
Ingeniørhøyskolen i Bergen i 1992, sivilingeniørstudiet innen informasjonsteknologi ved Høgskolesenteret i Rogaland i 1994, og doktoringeniørgraden
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innen teleteknikk ved NTNU med avhandling om signalanalyse av elektrokardiogrammer ble oppnådd i 2000.
Etter et år som prosjektansatt hos Laerdal
Medical AS startet Eftestøl sitt doktorgradsstudium finansiert av Norges
Forskningsråd og Laerdal Medical som ble
avsluttet i 2000.
Fra 2000 til dags dato har Eftestøl vært
ansatt i vitenskaplig stilling ved institutt for
elektroteknikk og databehandlig ved
Universitetet i Stavanger.
Eftestøl er leder for Programområdet for
Helseteknologi
ved
Universitetet
i
Stavanger hvor fokus for forskningen er
arbeidet med signalbehandlings- og
mønstergjenkjenningsproblematikk rettet
mot biologiske og medisinske anvendelser.
Eftestøls forskning har vært rettet mot analyse av data som elektrokardiogram
og andre signaler som gjenspeiler både behandling og fysiologisk respons hos
pasienter under pågående hjertelungeredning. Eftestøl har også vært involvert
i forskningsarbeid rettet mot analyse av magnetresonansbilder av hjertemuskel
hos infarktpasienter og magnetresonansavbildninger av hjerne hos demenspasienter.

Kjersti Engan
Kjersti Engan ble født i Bergen i 1971. Hun tok
en ingeniørgrad i automatiseringsteknikk fra
Høgskolen i Bergen i 1994, en sivilingeniørgrad
i kybernetikk fra Høgskolen i Stavanger (nå
universitetet i Stavanger, UiS) i 1996, og en
dr.ing.-grad innen signal- og bildebehandling
ved Høgskolen i Stavanger i samarbeid med
NTNU i 2000. Hun ble ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger etter sin
disputas. I 2008 fikk hun opprykk til professor,
og hun jobber nå som professor i signal- og
bildebehandling på Institutt for data og
elektroteknikk ved Universitetet i Stavanger.
Hun er en del av forskningsgruppen «Biomedical data analysis group» ved UiS. Hennes
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forskningsinteresser er i to hovedretninger; 1) «sparse signal representation
and dictionary learning» til bruk for forskjellige applikasjoner 2) biomedisinsk
signal- og bildebehandling. I senere år har forskningsfokus vært på å benytte
signal- og bildebehandling og klassifiseringsteknikker i medisinske
applikasjoner, og hun er involvert i flere tverrfaglige forskningssamarbeid med
bl.a. Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Laerdal medical. Eksempler på
forskningssamarbeid er innen analyse, segmentering og klassifisering på
magnetic resonance (MR) bilder av hjerte og hjerne, analyse og klassifisering av
elektrokardiogram (EKG) signaler under resuscitering, bruk av kamera i
smarttelefon for å støtte lekfolk i en gjenopplivnings situasjon og analyse og
klassifisering av resusciteringsdata (EKG og ventilasjonsdata) for nyfødte i
lavressursland.
Engan er styremedlem i NOBIM (Norwegian Image and Pattern Recognition
Society). Hun har vært associated editor for IEEE Signal Processing Letters
(2012-2013). Siden 2014 har hun vært medlem i IEEE Image, Video, and
Multidimensional Signal Processing Technical Committee (IVMSP).

Alejandro Escalona
Alejandro Escalona is a Professor in
Petroleum Geosciences at the department of
Petroleum Engineering at the University of
Stavanger. He graduated as a B.Sc. in
Geophysical
Engineering
from
the
Universidad Central de Venezuela in 2005
and as a Ph.D. in Geosciences from The
University of Texas at Austin in 2003.
His main academic and research interests are
in the area of basin evolution of continental
margins, tectonics, regional to reservoir scale
analysis to define petroleum systems,
sequence/seismic stratigraphy, tectonics/
sedimentation
interaction,
all
using
integration of both 2D and 3D seismic data,
well, core and outcrop data.
Among his main academic achievements so far was the creation of the
petroleum geosciences study program (B.Sc., M.Sc. and PhD) at the University
of Stavanger. The program was open in 2008 (B.Sc.) program, followed by the
M.Sc. program in 2010 and the first Ph.D.’s graduating in 2016. Currently, there
are more than 120 active B.Sc. and M.Sc. students and more than 10 active PhD
researchers.
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Within the research area, he is a founder and co-PI of several industry
sponsored projects of high relevance in the area of exploration which includes:
Caribbean Basins, Hydrocarbons and Tectonics (CBTH; ww.cbth.edu), The
Lower Cretaceous Clastic wedges in the high Arctic (LoCRA; www.ux.uis.no),
and the Low Frequency (LowFreq; www.lowfreq.ux.uis.no).

Ole-Christopher Granmo
Professor Ole-Christoffer Granmo er leder for
Senter for forskning på kunstig intelligens
(cair.uia.no) ved Universitetet i Agder. Hans
interesse for kunstig intelligens ble tent da han
som tiåring fikk sin første datamaskin og
oppdaget programmering. Han tok senere
cand.scient.-graden i informatikk i 1999 og
dr.scient.-graden i 2004, begge ved
Universitetet i Oslo.
Granmo utfører grunnforskning innenfor
kunstig intelligens. Her utvikler han ny teori og
nye algoritmer for maskinlæring og mønstergjenkjenning. Fokuset er på selvlærende
maskiner som eksperimenterer og lærer i
komplekse miljøer. Dette arbeidet omfatter
Bayesianske løsningsteknikker for ulike
varianter av det såkalte bandittproblemet. Han har blant annet designet
løsninger som kombinerer gradientsøk med bandittbasert resonnering, og
algoritmene hans er for tiden blant de beste for objektpartisjonering og
stokastiske søk på linjen. Hans langsiktige mål i forskningsarbeidet er å lage
algoritmer som overgår menneskets evne til fleksibel mønstergenkjenning,
modellbygging og resonnering. Innenfor sitt forskningsfelt har Granmo skrevet
mer enn 115 vitenskapelige publikasjoner.
Ved siden av sin akademiske karriere har Granmo utviklet en algoritme for
selvlærende tekstanalyse, Corpus Cube Linguistics (CCL™). Denne algoritmen
håndterer ulike alfabeter, språk og sjangre ved hjelp av selvlæring fra store
mengder tekst. Algoritmen har blitt kommersialisert gjennom selskapet Anzyz
Technologies AS (www.anzyz.com), hvor Granmo er medgründer. Anzyz CCL™
er i bruk både i privat og offentlig sektor, innenfor helse, sikkerhet, kundebehandling og finans.
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Gunnar Hartvigsen
Gunnar Hartvigsen, PhD, har siden 1994 vært
ansatt som professor i informatikk ved
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet (UiT). Han har siden 2000 vært
professor II ved Nasjonalt senter for ehelseforskning (tidligere: Nasjonalt senter
for telemedisin), Universitetssykehuset
Nord-Norge HF.
Hartvigsen var i perioden 2005-2009
prodekan ved mat.nat.-fakultetet ved UiT.
Han har vært instituttleder, nestleder og
undervisningsleder
ved
institutt
for
informatikk, UiT. I 2004-2006 var han leder
for Nasjonalt fagråd for informatikk. I 2010
ble han medlem av NENT – Nasjonal
forskningsetisk komité for naturvitenskap og
teknologi. Hartvigsen var fra 2007 til 2014 senterleder ved Tromsø
Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for
forskningsdrevet innovasjon (SFI). Han har mottatt over 100 millioner i
forskningsbevilgninger fra Norges forskningsråd, Helse Nord, Tromsø
forskningsstiftelse og Regionalt Forskningsfond Nord-Norge.
Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av telemedisin og
medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelpssystemer for kronikere, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin interaksjon for mobile systemer, sosiale media og seriøse spill for kronikere, telemedisinske systemer for private hjem, motivasjons-mekanismer innen e-helse
og kontekst-sensitiv kommunikasjon.
Hartvigsen har hatt lengre forskningsopphold ved University of Twente (NL),
Munich University of Technology (D) og University of California Davis (USA).
Han har skrevet tre bøker og publisert vel 350 vitenskapelige arbeider. I 2014
ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selvhjelpssystemer for behandling av personer med diabetes.
Han har vært invitert som foredragsholder om telemedisin og e-helse i flere
land, inkludert Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, England, Spania,
Polen, Russland, Tsjekkia, USA og Australia.
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Knut Henriksen
Knut Henriksen er født i Oslo 1947 og tok
diplomingeniør- og doktorgradsutdanning
ved Technische Universität Karlsruhe,
Tyskland 1966-1974. Etter avtjent verneplikt
som
forskerassistent
ved
Forsvarets
forskningsinstitutt og tre år ved konsulentselskapet Nissen & von Krogh ble han ansatt i
Elkem 1979. Han arbeidet 20 år i selskapet i
ulike stillinger som forsker, elektrosjef og
teknisk sjef. De siste ni årene arbeidet han som
selskapets forskningsdirektør. I 1999 grunnla
han Metallkraft AS, et selskap som i en
patentert prosess resirkulerte kuttevæske fra
saging av silisiumblokker til tynne skiver for
solceller. All glykol kjølevæske og to tredjedeler av kuttekornet silisiumkarbid ble gjenvunnet. Silisium sagmel og nedknuste kuttekorn ble solgt som råmateriale til
produksjon av tekniske keramer. I 2011 grunnla han Scanwatt AS, et selskap
som gjenvinner verdifulle elementer fra farlig avfall som tradisjonelt blir
deponert i fjellhaller. Selskapet utvikler teknologi for gjenvinning av metaller
fra avfallet, patentsøker prosessen og tilbyr denne til produsenten av avfallet.
Det ofte vandige slammet omgjøres til tørre kuler som kan transporteres til
metallprodusenter. Farlig avfall fra én metallprodusent blir således råstoff for
en annen metallprodusent.
Henriksen var ekstern administrativ leder for Norges forskningsråds
materialforskningsprogram, som var virksomt årene 1995-1999. Han mottok
Kommersialiseringsprisen fra Innovasjon Norge i 2007, Energigründerprisen
fra Enova, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd i 2009 samt Elkems
forskningsfonds innovasjonspris i 2011.

Aksel Hiorth
Aksel Hiorth er født i Stavanger i 1973 og vokst opp på Hauge i Sokndal
kommune. Han avla sin dr.scient-grad i teoretisk fysikk ved Universitet i Oslo i
2003. Oppgaven omhandlet henfall av en bestemt type kvarksystemer som har
mange likhetstrekk med hydrogenatomet. Slike systemer er av spesiell
interesse fordi avvik mellom teoretiske beregninger og observasjoner kan være
tegn på ny fysikk. Etter doktorgraden ble Hiorth ansatt ved Rogalandsforskning
(nå IRIS). Her arbeidet han i begynnelsen med kjernemagnetisk resonans
(NMR) for å få informasjon om vætningsegenskaper til bergarter. Etter hvert
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dreide arbeidet seg mot å utvikle matematiske modeller for å tolke kjerneskalaeksperimenter. Et sentralt tema i Hiorth sin forskning har vært å utvikle og
anvende termodynamiske modeller for å beskrive hvordan injeksjonsvann
oppfører seg i kontakt med ulike bergarter under varierende trykk og
temperatur i reservoaret.
Hiorth har i flere år hatt forskningsopphold
ved Cornell University, Ithaca, New York. Der
har han samarbeidet med Prof. Lawrence M.
Cathles III for å utvikle modeller som kopler
fluiddynamikk og geokjemi på pore- og feltskala. Hiorth har ledet flere store forskningsprosjekter støttet av industrien og Norges
forskningsråd. I flere av disse prosjektene har
et sentralt tema vært å forstå hvordan væskestrøm og kjemiske reaksjoner kan påvirke
flyten av olje og gass i krittreservoarer som
Ekofisk og Valhall. I 2011 påviste forskningsgruppen ledet av Hiorth og professor
Madland ved UiS, at kjemiske endringer i kalk
forårsaket av sjøvannsinjeksjon kan gi store
endringer i bergartens styrke. De kjemiske
endringene ble dokumentert ved hjelp av skanning elektronmikroskopi (SEM)
og numeriske modeller av labforsøkene. Resultatene fra denne forskningen kan
ha stor betydning for oljeproduksjonen fra kalkfelt. For dette arbeidet ble
Hiorth og Madland tildelt Sparebank 1 SR-Banks innovasjonspris i 2011. I 2013
var Hiorth del av lederteamet som ble tildelt et nasjonalt senter for økt oljeutvinning, noe som også ledet til tildelingen av Lyses forskningspris i 2013.
Hiorth arbeider nå sammen med Terje Sira og Jan Sagen ved IFE for å utvikle en
ny simulator, IORSim. Denne simulatoren kan brukes sammen med
kommersielle reservoarsimulatorer for å forutsi kjemiske effekter av injeksjonsvannet. Målet er at denne simulatoren kan brukes til å bestemme best
kjemisk sammensetning av injeksjonsvann for å øke oljeutvinningen. Hiorth
sitter i ekspertgruppen for pumps and pipes. Han jobber også med å tilpasse
modellene som beskriver transport av fluider og komponenter i reservoaret
slik at de kan anvendes på medisinske problemstillinger.
Hiorth er professor i reservoarteknikk ved universitetet i Stavanger,
forskningsleder i økt utvinning ved IRIS og forskningsdirektør i The National
IOR Centre of Norway.
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Malcolm Andrew Kelland
Malcolm A. Kelland fikk en bachelor og master
i kjemi og dr.phil. i organometallisk kjemi fra
Oxford University, UK. Etter en postdoc-stilling
ved University of Maryland flyttet han til Norge
og jobbet fra 1991 til 2001 som forsker ved
Rogalandsforskning (nå IRIS) i Stavanger. De
siste 2 årene ledet han forskningsgruppen i
produksjonskjemi. Mye av forskningen dreiet
seg om lav dosering hydratinhibitorer (LDHIer)
og førte til flere patenter og et kommersielt
produkt.
Kelland begynte ved Universitetet i Stavanger
(UiS) i 2001 som førsteamanuensis i uorganisk
kjemi. Han fortsatte å forske på bedre og mer
miljøvennlige LDHIer og avleiringsinhibitorer
og mange andre oljefelt kjemiske problemer.
I det siste har han utviklet sin kunnskap på hindring av krystallvekst i
vannløsninger i andre sammenheng, for eksempel, betongindustri og helse.
Han har undervist kurser i uorganisk kjemi og miljøkjemi siden 2001 og holder
kjemiske "trylleshow" på UiS, samt lokaler skoler og klubber for å fremme
kjemi.
Kelland har vært leder for Environmental Oilfield Chemistry Group ved
Universitetet i Stavanger.
Han har publisert ca 100 fagfellevurderte artikler og bokkapitler, pluss over 40
mange konferansebidrag. Han har skrevet håndboken «Production Chemicals
for the Oil and gas Industry», som inneholder over 3330 referanser (2. utgave i
2014). Han har vært konsulent i det samme fagområdet for mange kjemikalieselskaper.
Kelland sin forskning på UiS, hovedsaklig innenfor LDHIer, har ledet til 12
patenter og etablering av et spinn-off selskap som heter Eco Inhibitors i 2011.
Selskapet lisensierer og utvikler nye og mer miljøvennlige oljefeltkjemikalier.
Kelland ble forfremmet til professor i uorganisk kjemi i januar 2012.

Ole Morten Midtgård
Ole-Morten Midtgård (f. 1967) er utdannet siv.ing. (1992) og dr.ing. (1997) i
elkraftteknikk, fra NTH/NTNU. Sin diplomoppgave utførte han ved CERN i
Sveits, som teknisk student. Ved CERN utførte han beregninger av magnetfeltet
for kvadrupolmagnetene i LHC, i en tidlig fase av prosjektet. Etter dette vendte
NTVA Årbok 2016
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Midtgård tilbake til NTH, hvor han arbeidet som vit.ass. og tok en doktorgrad
på metoder for 3D FEM-beregninger av induserte strømmer.
Deretter arbeidet Midtgård 6 år i industrien, i
ABB og en kort periode i Magtech. Her
arbeidet han med et bredt spekter av
teknologier innen elektriske kraftsystemer
og -apparater. Midtgård har flere patenter fra
denne tiden.
I 2004 fikk Midtgård en stilling ved
Høgskolen i Agder, senere Universitetet i
Agder (UiA). Her spilte han en viktig rolle i å
etablere bachelorstudiet i Fornybar Energi og
senere mastergradsstudiet i samme tema.
Mens han var ved UiA, fikk han gjennomslag
for en søknad om et forskningsprosjekt innen
sluttbruk av solcelleteknologi, i samarbeid
med Elkem Solar og Norges forskningsråd.
Dette prosjektet resulterte i en vitenskapelig
teststasjon for fotovoltaiske moduler ved UiA, og var et viktig element i
oppbyggingen av forskningsmiljøet innen solcelleteknologi og fornybar energi
ved Campus Grimstad. Midtgård var i 4 år medlem av styret ved Fakultet for
teknologi- og realfag, og en stund også medlem av styrene ved Universitetet i
Agder og Teknova.
I 2012 gikk Midtgård over til en stilling som professor ved NTNU, hvor han
arbeider med Smart Grid, kraftelektronikk og anvendelsen av solceller, blant
annet i FME CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution), hvor han
er en del av lederteamet. Midtgård leder for tiden også et prosjekt innen
anvendelsen av halvledere med bredt båndgap i kraftelektronikk.
Midtgård har publisert vitenskapelige artikler innen feltberegninger, kraftelektronikk, solcelleteknologi og Smart Grid.

Kenneth Ruud
Kenneth Ruud er prorektor for forskning ved Universitetet i Tromsø – Norges
arktiske universitet (UiT) og professor i teoretisk og beregningsbasert kjemi.
Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo i 1998. Han har publisert 296
vitenskapelige artikler som har blitt sitert mer enn 9800 ganger, og han har
en h-index på 52. Han er innvalgt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi
(2012), det finske vitenskapsakademiet (2014) og i Academia Borealis
(2014). Han mottok i 2008 Dirac-medaljen fra the World Association of
Theoretical and Computational Chemists (WATOC) for “the outstanding
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computational chemist in the world under the age of 40”, og mottok i 2011 et
Starting Grant fra European Reseach Council. Han har veiledet 4 masterstudenter, 7 PhD-studenter og 15 postdocs.
Kenneth Ruud var leder av Institutt for kjemi
ved UiT 2005-2007. Han ledet fra 2007 og
frem til han ble valgt som prorektor i 2013
Senter for teoretisk og beregningsbasert
kjemi, et senter for fremragende forskning
etablert av Norges forskningsråd. Sammen
med Trygve Helgaker ble han i 2017 tildelt et
nytt senter for fremragende forskning,
Hylleraas Centre for Quantum Molecular
Sciences, som han vil lede fra 2022-2027.
Han var også president i Norsk Kjemisk
Selskap 2010-2014.
Hans forskningsinteresser dreier seg om
utvikling og anvendelse av molekylære
elektronstrukturmetoder for beregning av
molekylære egenskaper (vekselvirkningen
mellom molekyler og eksterne elektriske og magnetiske felt i et vidt
frekvensområde). Et spesielt fokus er rettet mot hvordan man kan modellere
og forstå effektene av omgivelser (f.eks. en løsning eller et protein),
molekylære vibrasjoner eller relativistiske effekter på disse egenskapene.
Han er også opptatt av utviklingen av moderne programmer som kan
anvendes på de kraftigste datamaskinene.
Han har i flere perioder vært medlem av styret i det norske tungregneprogrammet (NOTUR/Sigma), samt vært leder av Access Committee (20112012) og Scientific Steering Committee (2013-2014) i det europeiske
tungregneprogrammet PRACE (Partnership for Advanced Computing in
Europe).

Maria Strømme
Dr. Strømme is Professor of Nanotechnology at Uppsala University where she
is heading a research department developing nanomaterials for biotechnology
applications and energy storage. Strømme was appointed professor in 2004,
and thus became the youngest technology chair professor in Sweden at age 34.
In 2005 Strømme was the only Scandinavian to be selected "Young
International Scientific Leader" by the American Academy of Achievement
Summit. Strømme is the author of 261 international journal publications, 310
conference papers and 12 book sections/review articles and the inventor
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behind 30+ patents/patent applications within 10 patent families. Strømme has
been the main PI of ~15 national and international research centers/frame
work programs.
She frequently acts as key note speaker at
international conferences and meetings and
she has received a number of prestigious
international and national awards for her
scientific, entrepreneurial and pedagogical/
outreach achievements. She has trained 28
PhD students and ~40 postdoctoral
researchers.
During 2012 Strømme was part of the
Research Committee (Sw. Forskningsberedningen) as an advisor to the Ministry of
Research and Education.
Dr. Strømme is an elected member of the
Royal Swedish Academy of Sciences (2013)
as well as the Royal Swedish Academy of
Engineering Sciences (2011). She is the vice chairman of the latter since 2015.
She is, till date, the youngest person to have received the Royal Swedish
Academy of Engineering Sciences Gold Medal (2012) ‘for her basic and applied
research in nanotechnology and for her extensive entrepreneurship within
physics and medicine’.
Strømme is the founder of the company Disruptive Materials AB
commercializing the mesoprous magnesium carbonate Upsalite® for moisture
sorption, filtration/separation and drug delivery applications. Disruptive
Materials AB was on the list of Sweden’s 33 hottest hightech companies both in
2014 and in 2015. The company also won Venture Cup Sweden as well as
Nordic Clean Tech Open 2014 and it is presently undergoing a rapid expansion
in number of employees.

Leonid Surguchev
Leonid Surguchev er administrerende direktør i Lukoil Overseas North Shelf AS
i Norge. Dr. Surguchev var tidligere Senior Vice President for International
Research Institute of Stavanger (IRIS). Han har erfaring innenfor
reservoarteknikk, simulering, feltutvikling, økt oljeutvinning (IOR) og
hydrogenteknologi. Han har deltatt i ulike feltstudier av injeksjon av vann, gass,
WAG, skum, gel, CO2 og luft, og har koordinert integrerte prosjekter og studier
for store felt på norsk sokkel, i det tidligere Sovjetunionen og Sør-Amerika.
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Dr. Surguchev er utdannet petroleumsreservoaringeniør fra Moskva Gubkin Oil og
Gas Academy (bachelorgrad og M.Sc.i 1982)
og har doktorgrad i reservoarteknikk (1989)
fra det samme universitetet. Han har jobbet
for SONATRACH i Algerie, og for ulike
forskningsinstitusjoner i Russland og Norge. I
perioder har han også jobbet for IBM
European Petroleum Centre, Geomatikk,
Smedvig Technologies, Petec Software and
Services AS og det russiske oljeselskapet
Sibneft.
Surguchev har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler og 15 monografier, som han
også har presentert på en rekke internasjonale symposier og konferanser.
I 1995 ble Surguchev tildelt Forsknings- og Nyskapingsprisen av Rogaland
Forsknings- og Nyskapingsfond. I år 2000 mottok han doktorgrad i tekniske fag
fra VNIIneft Institute, som er godkjent av VAK State Comisssion i Russland.
I flere år har han også deltatt som komitémedlem i internasjonale petroleumskonferanser som EUROPEC, Offshore Europe, Petroleum Computing
Conference, APIORC, Arctic SPE Conference, IEA Collaborative Project on
Enhanced Oil Recovery, European EAGE IOR Symposium.

Lars Sønneland
Lars Sønneland startet i Schlumberger i 1973
fra en vit.ass.-stilling ved Institutt for anvendt
matematikk ved Universitetet i Bergen. Han
har siden arbeidet ved Schlumbergers
forskningssentre i Europa og USA og vært
ansvarlig for en rekke forsknings- og
utviklingsprosjekter. Sønneland var pioner i
Schlumbergers (Gecos) utvikling av 3Dseismikk. En del av forskningen han initierte
førte fram til det første kommersielt
interaktive
seismiske
tolkningssystem
«Charisma» som kom på markedet i 1983 og
den første «shared earth model» databaseplattformen «GeoModel». For dette arbeidet
ble han tildelt NIF Industripris i 1985 og
«Norwegian Geophysical Award» i 1987.
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I 1989-1992 ledet Sønneland Schlumbergers forskningsteam i utviklingen av
nye applikasjoner som bl.a. benyttet kunstig intelligens til datamaskin-assistert
reservoar-karakterisering. Disse applikasjonene inkluderte også bruk av ny
sjøbunnsseismikk (4C) som ga bedre diskriminering av reservoar-bergarter og
reservoar-væsker.
Sønneland har videre initiert og ledet selskapets første satsing på 4D-seismikk
(1994-2000) som innebar utvikling av nye metoder for å kartlegge hvordan
trykk og væsker beveger seg i produserende reservoarer. Metodene ble
fullskala testet på Gullfaks-reservoaret med suksess. For dette arbeidet ble han
tildelt EU’s «Best Thermie Research Program Award» og «Performed by
Schlumberger Gold Award». Denne 4D-seismikkteknologien ble videre tilpasset
å kunne overvåke karbonbevegelsene i CCS-lagre (Carbon Capture and Storage)
på felt som Sleipner. Sønneland ledet Schlumbergers deltagelse i disse
multinasjonale CCS forskningsprosjektene som ble støttet av EU.
I 2012-2015 ledet han selskapets forskning på utvikling av nye metoder for
optimal plassering av brønner ved hjelp av «geostyring» som muliggjør å «se»
det geologiske landskapet foran borekronen gjennom en sanntidsintegrasjon
av nye LWD (Logging-While_Drilling) logger og 3D-seismikk og derved ha et
grunnlag for å kunne velge den optimale brønnbanen.
Sønneland har også vært initiativtaker og ansvarlig for oppbyggingen av
Schlumbergers forskningssenter i Stavanger, som ble etablert i 1998 med fokus
på geofysisk reservoar-karakterisering og -monitorering. Ved å sette sammen
forskere med multidisiplinær faglig bakgrunn har det vært mulig å utvikle
sofistikerte prototyper og raskt bringe ny forskning til kommersiell anvendelse.
Sønneland har publisert mer enn 150 vitenskapelige artikler og innehar 49
patenter. Han ble i 2016 tildelt «Honorary Award» i den internasjonale EAGE
organisasjonen (European Association Geoscientists Engineers).

Ragnar Tveterås
Ragnar Tveterås er født i 1966 i Stavanger. Han er utdannet cand.polit i
samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og har doktorgrad (dr.oecon) fra
Norges Handelshøyskole i 1998.
Han er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet
i Stavanger (HHUiS) og leder Senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS med
omtrent 30 forskere.
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Forskningen til Tveterås er i stor grad
økonometriske analyser av produksjon og
markeder i naturressursbaserte verdikjeder,
spesielt for sjømat og energi. Tveterås sin
forskning omfatter innovasjon og produktivitetsvekst, økonomisk risiko, markedsetterspørsel og verdikjedeorganisering. Han
har publisert over 40 artikler i internasjonale
vitenskapelige tidsskrift.
Tveterås har ledet en rekke forskningsprosjekter finansiert av NFR, FHF, EU og
andre. Han ble i 2013 oppnevnt av
Stoltenberg-regjeringen til å lede et offentlig
utvalg for gjennomgang av sjømatindustriens
rammevilkår som munnet ut i NOU 2014:16
“Sjømatindustrien”. Han har utført en rekke
utredninger for offentlig sektor og næringsliv i Norge og utlandet (f.eks.
Innovasjon Norge, Norges sjømatråd, Oljedirektoratet, BluePlanet, Marine
Harvest, Nutreco Skretting, OECD, FAO, Global Aquaculture Alliance, Scottish
government). Tveterås har styreverv i flere foretak.

Jim Tørresen
Jim Tørresen er født i Mandal i 1964 og er
professor i informatikk ved Universitetet i
Oslo. Han er utdannet innen datamaskinarkitektur og -design ved NTH (nå NTNU)
med sivilingeniørgrad i 1991 og en doktorgrad i 1996.
Etter sin doktorgrad arbeidet Tørresen med
maskinsvaredesign i tre år i NERA Telecommunications og Navia Aviation. I 1999 ble
han ansatt som førsteamanuensis ved
Institutt for informatikk ved Universitetet i
Oslo, med opprykk til professor i 2005. Der
var han i 2006 med på å etablere forskningsgruppen “Robotikk og intelligente systemer”,
som han har ledet siden 2007. Han har vært
gjesteforsker ved Kyoto University i Japan i
Foto: Stine Moen
ett år (1993-1994), fire måneder ved
Electrotechnical laboratory i Tsukuba i Japan (1997 og 2000) og gjesteprofessor ved Cornell University i USA i ett år (2010-2011).
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Tørresens forskningsinteresser er innen maskinvaredesign, maskinlæring,
kunstig intelligens og robotikk, og å se på bruken av slik teknologi innen ulike
anvendelsesområder. Fokus er på utvikling av systemer som skal fungere i
dynamiske omgivelser der det er behov for tilpasning gjennom læring. Han er
engasjert i studentveiledning og undervisning og har veiledet 42 masterstudenter og 7 PhD-kandidater til fullført grad. Han har også ledet en rekke
forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd og EU. Han har
publisert mer enn 150 vitenskapelige fagfellevurderte konferanse– og tidsskriftsartikler og bokkapitler. I tillegg er han medlem av rundt 10 programkomiteer for konferanser og har i siste 10 år vært jevnlig evaluator av EU
prosjektsøknader.
Han har, siden etableringen for 12 år siden, vært med i organiseringskomiteen
for det årlige nasjonale maskinvaredesign-seminaret FPGA-forum, samt vært
organisator av flere større intensjonale konferanser avholdt ved Universitetet i
Oslo. Han er seniormedlem av IEEE. Tørresen har holdt en rekke inviterte
foredrag på internasjonale konferanser og universiteter. Han har også vært
involvert i populærvitenskapelig formidling gjennom foredrag og å skrive en
populærvitenskapelig bok – “Hva er kunstig intelligens”.

24

NTVA Årbok 2016

MØTER OG SEMINARER
Bergen
Møtene i Bergen ble arrangert i samarbeid med Tekna
Tirsdag 16. februar – møte
Bergen som marin hovedstad
Jarl Giske, professor, Universitetet i Bergen
Tirsdag 5. april – møte
Fram 2014-2015 – Vitenskap med drivis som plattform
Yngve Kristoffersen, professor, Universitetet i Bergen
Tirsdag 10. mai – møte
Mineraler fra havbunnen (dyphavsgeobiologi)
Rolf Birger Pedersen, professor, Universitetet i Bergen
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterte høsten 2016 til
tre temamøter der lederne for de to nye NCE (Norwegian Centre of Experise)
og den nye GCE (Global Centre of Experise) presenterte klyngene og deres mål
og visjon, behov innen utdanning og FoU og ikke minst hvordan klyngene kan
stimulere samarbeid industri-FoU.
Tirsdag 27. september – møte
Havblikk – blå muligheter for en grønn fremtid
Tanja Hoel, daglig leder, NCE Seafood Innovation
Tirsdag 25. oktober – møte
Innovasjon skaper grøn konkurransekraft i maritime næringar – om
klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech
Nils Aadland, prosjektleder, NCE Maritime CleanTech
Torsdag 27. oktober – realfagdag
Motivasjonsdag for elever i videregående skole
•
Velkommen ved Geir Anton Johansen, dekan ved ingeniørutdanningen
ved Høgskolen i Bergen og leder av NTVAs programstyre i Bergen og
Andreas Engeberg, hovedstyremedlem i Tekna
•
Undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet med en
videohilsen
•
Geotermisk energi og matematikk ved Inga Berre, professor i
matematikk ved Universitetet i Bergen (UiB)
•
Nanoteknologi ved Anders Teigland, stipendiat ved UiB
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•
•
•
•
•
•

Biomedisin og arbeidet for å utvikle nye medisiner ved Krister
Nyløkken, Bristol-Myers Squibb
Med rumpa i været ved Pia Ve Dahlen, campansvarlig i prosjektet
Passion for Ocean
Om matematikk ved Alexander Lundervold, førsteamanuensis ved HiB
Innovasjon og entreprenørskap, Tomas Roaldsnes, student ved HiB
Andreas Wahl, bl.a. programleder fra NRK, ledet motivasjonsdagen og
viste egne eksperimenter som illustrerer fysiske prinsipper og
fenomener.
Oppsummering ved Torbjørn Digernes, president i NTVA

Tirsdag 29. november – møte
En Subsea klynge i verdensklasse
Owe Hagesæther, daglig leder, GCE Subsea

Kristiansand
Torsdag 18. februar – møte
Dynamisk bedrifts- og prosessutvikling
Møte i samarbeid med Glencore Nikkelverk
Torsdag 29. september – møte
– fra Tradisjon til Innovasjon –, Hvordan gründerselskapet Otechos arbeider
Tor Arne Hauge, Otechos AS
Torsdag 27. oktober – møte
Norske Solenergiklyngen og SmartGrid
Dr. Timothy C. Lommasson, seniorforsker, Teknova AS

Oslo
Tirsdag 12. januar – fellesmøte med Norges Vitenskapsakademi for
Polarforskning
Utforsking av Polhavet
•
Betydningen av nordlige havområder,
sett fra utenriksdepartementet
•
Inn i Polhavet – om forskningsprogrammet
Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF
•
De store vitenskapelige spørsmålene
Rolf Mjelde, professor ved Universitet i Bergen
Onsdag 10. februar – møte
Fremtidens tette byer
•
Hva betyr urbaniseringen for det norske samfunnet?
Peter Butenschøn, arkitekt MNAL, byplanrådgiver
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•

Fortetting med kvalitet – å gi noe tilbake til byen
Cathrine Vigander, arkitekt MNAL, partner/daglig leder, ELEMENT
Arkitekter AS

Onsdag 9. mars – møte
Det nye flerfaglige life-sciences bygget på Blindern
Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo
Onsdag 6. april – møte
The Internet of Things
Jarle Bøe, Texas Instruments og Lars Lydersen, Energy Micro/Silicon
Laboratories
Tirsdag 19. april – fellesmøte med Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademiens
regionala sektion, IVA Väst
Forskning og utvikling innen teknikk og naturvitenskap i Oslo- og Göteborgsregionene
•
Innledning
Torleif Hauge, NTVA og Marianne Dicander Alexsandersson, IVA Väst
•
Samarbeid mellom universitetene
Rektor, professor Ole Petter Ottersen, UIO og viserektor, professor
Staffan Edén, Göteborgs universitet
•
Grafén og andre nye materialer
Bitr. professor Avgust Yurgens, MC2, Chalmers
•
Materialenes mikroskopiske oppbygning – MAX IV og ESS
Leder styrkeområde Materialvetenskap, professor Aleksandar Matic,
Chalmers
•
Sentrale områder innen norsk kreftforskning, forsking og
kommersialisering
Professor og instituttleder Gunnar Sæter, Institutt for kreftforskning,
Radiumhospitalet og Ketil Widerberg, leder, Oslo Cancer Cluster
Tirsdag 20. september – møte
Er elbilen virkelig så miljøvennlig? Er batterier løsningen?
•
Livsløpsanalyse av konvensjonelle og elektriske personbiler
Anders Hammer Strømman, professor, NTNU
•
Batterier: Hvor bra kan de bli?
Ola Nilsen, professor, Universitetet i Oslo
Onsdag 12. oktober – møte
Teknologi og klima: det grønne skiftet til hva?
•
Energirevolusjonen må videreføres
Jan Bråten, spesialrådgiver, Statnett
•
En raskere og rimeligere løsning på klimakrisen
Henning U. Hverven, adm.dir, Carbon Wealth
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•

Dyrking av tang og tare for å redusere N, P og CO2-avtrykket
Harald Sveier, daglig leder, Ocean Forest

Onsdag 16. november – seminar i samarbeid med CEDREN og Norges
forskningsråd
Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter
•
Innledning
Torbjørn Digernes, president, Norges Tekniske Vitenskapsakademi
- Presentasjon av noen hovedresultater fra CEDRENs arbeid med balansekraft
- Marked – utvikling i Europa, nett/kabler
Magnus Korpås, professor, NTNU
- Norges ressurser/muligheter, magasiner, pumpekraft etc
Ånund Killingtveit, professor, NTNU
- Utfordringer i forhold til miljø og samfunn
Atle Harby, senterleder, CEDREN/SINTEF
•

Innlegg med synspunkt fra myndigheter/forvaltning, industri og
nettsiden
- Energi- og vassdragsforvaltning
Manus Pandey, fagdirektør, Olje- og energidepartementet
- Industri
Bjørn Kjetil Mauritzen, klimadirektør, Norsk Hydro
- Statnett
Bente Hagem, europadirektør, Statnett

•

Paneldebatt
- Deltakere: Bente Hagem, Bjørn Kjetil Mauritzen, Magnus Korpås, Sverre
Aam og Einar Wilhelmsen (Miljøstiftelsen ZERO)
- Paneldebatten ledes av konferansier Ruth Astrid Sæther

Tirsdag 6. desember – Julemøte
Velferdsteknologi.
•
Velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helse
Juni Melting, forskningskoordinator, Direktoratet for e-helse
•
SFI: C3-Senter for fremtidig helse
Kari Kværner, professor/senterleder, Oslo Universitetssykehus

Stavanger
Møtene i Stavanger ble arrangert i samarbeid med Tekna
Onsdag 27. januar – møte
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Nobelprisen i fysikk 2015 – oppdagelsen den ble gitt for og betydningen av
denne
Sigbjørn Hervik, professor, Universitetet i Stavanger
Onsdag 9. mars – møte
Det grønne skiftet
•
Hva menes med grønt skifte?
Marius Holm, leder, ZERO
•
Karmøy-piloten for uttesting av ny teknologi for energieffektiv og
klimavennlig aluminiumsproduksjon
Glenn Ove Linnerud, prosjektleder, Norsk Hydro
Fellesarrangement med Vitenskapsakademiet i Stavanger
Onsdag 20. april – møte
Forskningsbasert næringsutvikling
Per Ramvi, spesialrådgiver, Universitetet i Stavanger og Anne Cathrin Østebø,
adm.dir, Prekubator TTO
Onsdag 21. september – møte
Forskningssamarbeidet mellom Universitetssjukehuset i Stavanger og
Universitetet i Stavanger, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet – pågående
prosjekter og muligheter
Leik Woie, overlege emeritus
Onsdag 5. oktober – møte
Det biomedisinske forskningssenteret SEARCH på Høyland i Sandnes
Marianne Oropeza-Moe, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet og Knut Harboe, overlege, Stavanger universitetssykehus
Fellesarrangement med Vitenskapsakademiet i Stavanger
Onsdag 23. november – møte
Nye maritime næringer
Karl A Almås, spesialrådgiver, SINTEF
Utdeling av NTVAs Ærespris 2016 til Tore Lærdal

Tromsø
Tirsdag 5. april – seminar
Marin bioøkonomi
•
Fiskens rolle som mat og marin bioøkonomisk premissleverandør
Edel Elvevoll, dekan, UiT
•
Havbruk; en autostrada uten huller, eller?
Jahn Petter Johnsen, professor, UiT
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•
•
•
•
•
•

Fisk eller olje; må vi velge?
Peter Arbo, professor, UiT
Er bakterier og virus for små til å velte lasset?
Jorunn Jørgensen, professor, UiT
Allemannsretten; har den noen juridisk forankring?
Peter Ørebech, professor, UiT
Har dypvanns koraller noen bioøkonomisk verdi?
Margrethe Aanesen, forsker, UiT
Fiskerinæringas grunnrente; profitt for hvem?
Ola Flåten, professor, UiT
Arktisk oppvarming; kanskje vil fisken trives bedre?
Michaela Aschan, professor, UiT

Torsdag 10. november – seminar i samarbeid med UiT/BFE-fakultetet
Klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene og mulige
konsekvenser for den marine nærings-utviklingen
•
Den marine matproduksjonen sett i lys av energibruk, befolkningsvekst,
og økt behov for mat
Edel Elvevoll, dekan, UiT
•
Sjøklima variasjoner i nordlige områder frem til 2016; Tallenes klare
tale!
Hans Chr. Eilertsen, professor, UiT
•
Arktiske fisk og fiskerier i lys av klimaendringer
Jørgen Schou Christiansen, professor, UiT
•
Arktisk skipsfart: en opphauset århundregammel drøm?
Gunnar Sander, stipendiat, UiT
•
Plast og forsøpling av det marine miljøet; eventuelle konsekvenser for
marine næringer
Jannike Falk-Anderson, forsker, NORUT
•
Prognoser frem mot 2050; klima og fiskerier i nord
Michaela Aschan, professor, UiT
•
Klimaendringer; behov for nye forvaltningsregimer og politisk håndverk
i nord?
Bjørn Hersoug, professor, UiT

Trondheim
Tirsdag 26. januar – møte
Teknologien endrer samfunnet
Hvordan vil de sterke kravene til investeringer i moderne teknologi påvirke
utviklingen av det norske forsvaret i årene fremover?
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Elisabeth Natvig, kontreadmiral, Sjef for Forsvarspolitikk og
langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet og John-Mikal Størdal, adm.dir,
Forsvarets forskningsinstitutt
Tirsdag 15. mars – møte
Teknologien endrer samfunnet
Bilfrie bysentra – aktuell problemstilling og utfordring
Professor Tor Medalen, NTNU og varaordfører i Trondheim Hilde Opoku,
klimapolitisk talsmann i Miljøpartiet de grønne (MDG)
Årsmøte på Lerchendal Gård etter foredragene
Tirsdag 19. april – møte
Teknologien endrer samfunnet
Hvilke utfordringer stiller dette medisinen overfor?
Erik Fosse, lege og professor, Universitetet i Oslo, Daniel Haga, direktør for
samhandling, Helse Midt-Norge og Hans Torp, professor, NTNU
Tirsdag 6. – torsdag 8. september – Teknologiforum 2016
The NTVA Nordic Smart Cities and Communities Conference
Tuesday 6 September – Get-together: sightseeing in Trondheim and informal
dinner
Wednesday 7 September
•
Opening Address
Torbjørn Digernes, former Rector of NTNU, president of The Norwegian
Academy of Technological Sciences (NTVA)
•
Senseable Cities
Carlo Ratti, professor, MIT, Boston, USA
•
Introduction to the Conference
Annemie Wyckmans, professor, vice dean research, Faculty of
Architecture and Fine Art, NTNU
•
Smart Cities in a European Context
Massimo Busuoli, Head of the NTNU EU Office, Brussels
•
The Research Council of Norway and Smart Cities
Jonas Enge, Coordinator of the BYFORSK initiative, Research Council of
Norway
•
A Different Kind of Smart?
Jonas Bylund, Management Board of the Urban Europe Program,
Gothenburg, Sweden
•
Our H2020 Lighthouse Project in Stavanger: How Did We Create Our
Triple Helix Cooperation Between Public Sector, Research, and
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•
•

•
•
•
•

Innovation?
Gerd Seehuus, The Triangulum Project, Stavanger
Resilient Smart City Vejle, Turning Challenges into New Opportunities
and Co-creating a Better City
Jette Vindum, Vejle Municipality, Denmark
How Trondheim Municipality is Becoming Climate Smart through the Use
of Data
Bjørn Ove Berthelsen, Department of Environment and Climate,
Trondheim municipality and Patrick A. Driscoll, Project Developer,
NTNU
Smart Hospital Design
John Krogstie, professor, NTNU Research Team
The Urban Station Community – From Gas Station to Train Station
Societies
Åsa Hult, Program Manager, Swedish Environmental Research
How Do You Know if Your City/Community is Getting Smarter?
Miimu Airaksinen, professor, Technical Research Centre of Finland, VTT
Can We Use Our Nordic Strengths to Be First Movers in the
Development of Smart Cities?
A debate moderated by Håvard Haarstad and Patrick A. Driscoll, NTNU

Thursday 8 September
•
How to Develop Smart City Strategies for Your Own
Municipality/Region?
Hilde Opoku, Deputy Mayor, Trondheim Municipality
•
Data Security and Privacy in the Smart City?
Odd Jostein Svensli, Numascale
•
Smart-Energy OS – A platform for implementing energy related Smart
Cities solutions
Henrik Madsen, professor, DTU, Copenhagen
•
NTNU Campus and the Sustainable City
Amund Aarvelta, Department of Urban Planning, Trondheim
Municipality
•
The Next Step Smart Sustainable Cities at NTNU
Annemie Wyckmans, professor, Vice Dean Research, Faculty of
Architecture and Fine Art, NTNU
Torsdag 6. oktober – møte
Kunstig intelligens
•
What is artificial intelligence, today’s technology and possible future
scenarios
Anders Kofod-Petersen, Adjunct Professor, NTNU and Deputy Director,
professor, Alexandra Institutet A/S, København
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•
•

Societal and ethical issues related to artificial intelligence
Tony Prescott, professor, Sheffield University, UK
Panel debate “Can artificial intelligence surpass the human brain?” and
questions from the participants
Panel members: Anders Kofod-Petersen, Tony Prescott and Jonathan
Whitlock

Tirsdag 8. november – møte
Grønn omstilling
•
Grønn omstilling – hva innebærer dette for norsk næringsliv?
Annik Magerholm Fet, professor, NTNU
•
Hva er utfordringene for næringslivet ved grønn omstilling og hva
trenger næringslivet?
Ståle Gjersvold, konsernsjef, TrønderEnergi
•
Hvordan det offentlige kan legge til rette for grønn omstilling – hva
trengs i Norge?
Merethe Gudmundseth Storødegård, spesialrådgiver, NHO
- Diskusjon omkring temaene mellom innlederne og med publikum
Fredag 2. desember – Julemøte
Nanoteknologi – mulighetenes teknologi
Maria Strømme, professor, Uppsala Universitet, Sverige
Julemiddag på Lerchendal Gård etter foredraget
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INTERNASJONALT ARBEID OG SAMARBEID
MED NORSKE AKADEMIER
European Council of Applied Sciences and Engineering –
Euro-CASE
Euro-CASE består nå av 23 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 plattformer som vel
best kan beskrives som faglige prosjekter som munner ut i policy-anbefalinger.
Det var i 2016 fire plattformer for henholdsvis innovasjon, bio-økonomi, energi
og ingeniørutdannelse (Engineering Education).

Learning from around the world

Scientific Advice Mechanism og SAPEA (Science Advice for
Policy by European Academies)
Ved siden av arbeidet innenfor de fire plattformene har Euro-CASE gjennom
mange år arbeidet direkte mot EU-kommisjonen med synspunkter og
argumenter. Dette fungerte godt så lenge EU-kommisjonen holdt seg med en
egen teknologirådgiver. I 2015 falt denne funksjonen bort. Euro-CASE har i
stedet gått sammen med de fire andre europeiske akademiorganisasjonene og
dannet SAM som er en samarbeidsorganisasjon/-mekanisme for å lage samordnede innspill mot EU. Samtidig ble det avtalt at EU skal gi en ikke ubetydelig
støtte til relevant prosjektarbeid innen rammene av SAM.
Arbeidet i SAM ble i 2016 formalisert og 13. desember i fjor ble det arrangert
en offisiell lansering av SAPEA. Det skjedde på et møte hvor presidentene for
NTVA Årbok 2016
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alle de fem europeiske akademisammenslutningene (Academia Europea,
AQLLEA, EASAC, Euro-CASE og FEAM) var tilstede sammen med EUs
generaldirektør for forskning og utvikling Dr Robert-Jan Smits. Formålet med
akademienes rådgivning er å gi uavhengige, tverrfaglige og bevisbaserte
(evidence-based) vitenskapelige råd til EU-kommisjonen.
Bak de fem akademisammenslutningene som inngår i SAPEA er det mer enn
100 ulike akademier fra hele Europa innenfor dispipliner som naturvitenskap,
ingeniørfag, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap.
Det er uttrykt stor tiltro til SAPEA og allerede høsten 2016 var det flere
utredningsarbeider i gang med basis i denne avtalen mellom de europeiske
akademisammenslutningene og EU.

Annual Conference – foto ATV

Det har blitt holdt flere møter i 2016 i
regi av Euro-CASE. Det ble holdt styremøte (Board Meeting) i Paris 26. mai.
14. og 15. november var det årskonferanse og styremøte i Kongens
Lyngby ved Danmarks Tekniske
Universitet
(DTU)
nord
for
København. Det var Akademiet for de
Tekniske Videnskaber (ATV) som var
vertsskap.

(Det er en lengre omtale av aktivitetene i Euro-CASE i styrets beretning lenger
bak i årboken.)

International Council of Academies of Engineering and
Technological Sciences – CAETS
CAETS er en global organisasjon som i 2016 besto av 26 medlemsland. New
Zealand er på vei inn som nasjonalt akademi. I CAETS finner vi akademier fra
alle verdensdeler, bl.a. flere store akademier fra Asia, akademier fra Afrika og
Sør-Amerika i tillegg til det nord-amerikanske National Academy of
Engineering. De fleste større europeiske akademiene er også med.

Convocation i London fra 12. – 15. september 2016
Ann Dowling fra Royal Academy of Engineering (RAE) var i 2016 president for
CAETS. CAETS store årlige convocation (fagkonferanse) fant da også sted i
London med RAE som vertskap. I tilslutning til fagkonferansen var det organisasjonsmøter.
Et sentralt tema for CAETS-konferansen var å hjelpe dyktige ingeniørstudenter
og unge ingeniører til å dele ideer og bygge nettverk og arbeide systematisk for
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å fremme en bærekraftig utvikling. Utvikling av global bærekraft ble understreket som en hovedutfordring. Det ble bl.a. illustrert ved en grundig gjennomgang av alle FNs bærekraftmålsetninger.
RAE har gjennom flere år
drevet sitt såkalte Africa
Project.
Her
støtter
akademiet utviklingen av
ingeniørprofesjonen
i
mange afrikanske land.
Mange av disse landene
lider under svakt utviklet
infrastruktur og mangel
på teknisk kompetanse.
Prosjektet har også et
annet samfunnsperspektiv ved at det hjelper frem kvinnelige ingeniører i de
afrikanske landene. RAE hadde ved sin convocation i London lagt vekt på å få
med mange yngre deltagere, og det var invitert en rekke yngre forskere og
ingeniører som arbeidet i Storbritannia, men også deltagere fra de afrikanske
landene. «Engineering a Better World» er et viktig motto i arbeidet for RAE og
CAETS.
CAETS samlinger gir muligheter for å utvikle en internasjonal og global
forståelse for aktuelle samfunnsutfordringer og utveksle erfaringer med
akademier fra andre verdenshjørner.
I 2017 er det Det spanske ingeniørvitenskapsakademiet (RAI) som er vertskap
for CAETS’ convocation. Temaet for samlingen som skal finne sted blir
«Engineering Challenges of the Bio-Economy». Møtene skal finne sted i RAIs hus
i Madrid i fra 13.-16. november.
Møtene i Madrid skal ta opp bioøkonomi. NTVAs visepresident Karl Almås står
bak ett av møtene skal omhandle blå bioøkonomi. Det er planlagt to norske
innlegg ved samlingen i Madrid.

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 2016 et fellesseminar med IVA Väst i
Gøteborg. Temaet var Forskning og utvikling innen teknikk og naturvitenskap i
Oslo- og Gøteborgsregionen. Seminaret ble arrangert ved at det samme møtet
ble holdt i Gøteborg 16. mars og i Oslo 19. april. I Gøteborg ble arrangementet
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holdt hos IVA Väst i Det Chalmerska huset. I Oslo ble møtet holdt på Det
matematisk naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

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.
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 tilstede.
Det ble ikke holdt noe fellessymposium i 2016. Det ble i stedet forberedt et
symposium 28. april 2017 med tittelen «Forutsetninger for en forskningsbasert
politikk».

Vitenskapsakademiet i Stavanger
Flere av møtene i Stavanger har blitt arrangert i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Arkeologisk museum i Stavanger
Foto: Ivar Langen

De ordinære medlemsmøtene foregår i auditoriet til Arkeologisk museum.

Agder Vitenskapsakademi
NTVA har de siste årene samarbeidet med Agder Vitenskapsakademi (AVA) på
Sørlandet og hadde i 2016 to felles møter på Gimle gård i Kristiansand. NTVAs
generalsekretær deltok på årsmøte med etterfølgende middag 28. oktober.
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Tekna
NTVAs møter i Bergen og Stavanger arrangeres i samarbeid med Tekna. I
Kristiansand og Trondheim blir Teknas medlemmer invitert til alle NTVAs åpne
møter.
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FOREDRAG FRA MØTER OG SEMINARER
Foredragsholderne er oppfordret til å sende inn sine manuskripter eller lage et
sammendrag som kan brukes i årboken. Stadig flere innledere legger i stedet
sine elektroniske presentasjoner ut på vår hjemmeside (www.ntva.no). Fra
“Fagstoff” og “Presentasjoner” kobles leserne videre til en oversikt over
presentasjonene NTVA har fått fra foredragsholderne.

Bergen som marin hovedstad
Foredrag på NTVA-møte i Bergen 16.2.2016, Jarl Giske, professor i
biologi og prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Bergen

Store utfordringer
Verden står overfor store utfordringer de
kommende tiårene. Befolkningen ventes å
passere 10 milliarder. Forhåpentligvis skal
disse tre ekstra milliardene ikke leve i ytterste
fattigdom, og forhåpentligvis skal også mange
de fattige blant de 7 nåværende milliardene få
økt velstand i kommende generasjon. Denne
kombinasjonen av befolkningsøkning og velstandsøkning fører til et betydelig økende
behov for mat, energi og andre ressurser.
Men samtidig som dette skjer, er det sannsynlig at klimaendringer vil ha negativ innflytelse på matproduksjon i mange land,
spesielt i varme og nedbørsfattige områder.
Dette setter et enda større press på å utnytte
tilgjengelige arealer på land til matproduksjon.
Og derfor er det viktig å undersøke om havet kan brukes på en måte som letter
dette presset. Spissformulert kan vi si at mer utnyttelse av havet er nødvendig
for å redde store deler av biodiversiteten på land.
Norge har også store utfordringer i vente. Hvordan skal vi opprettholde
nasjonal velstand i fremtidige generasjoner med global konkurranse, og basert
på bærekraftig bruk av mat, energi og andre ressurser? Disse utfordringene
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ligger til grunn for at Universitetet i Bergen har valgt globale samfunnsutfordringer, marin forskning, og klima- og energiomstilling som sine tre
sentrale tematiske satsninger, og det er også grunnen til at UiBs matematisknaturvitenskapelige fakultet i lang tid har hatt marin, klima og energi som sine
langsiktige strategiske satsninger.

Havbyen Bergen
Disse utfordringene er globale og nasjonale, og ikke spesielle for Bergensområdet. Torger Reve har uttalt at hele Norge er å betrakte som en maritim
klynge. Dog er det også slik at ingen steder i Norge har bedre forutsetninger enn
Bergensområdet for å levere et sterkt bidrag på global og nasjonal skala.
Omtrent halvparten av den marine forskningen i Norge skjer i og rundt Bergen.
Også i global sammenheng er byen synlig, med en plassering blant de 10-20
fremste marine byene i verden. Alle byene som er høyere rangert enn Bergen,
har større befolkning enn hele Norge, og nesten alle er hovedsteder i store land.
De viktigste aktørene i Bergen er Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES),
Nansensenteret, Christian Michelsen Research, Uni Research, Helse Bergen og
Norges handelshøyskole. De fleste av disse og noen til har organisert seg i
Bergen marine forskningsklynge.
Bergen har et stort spekter av marine utdanninger, både ved UiB, NHH og
Høgskolen i Bergen. UiB starter i år opp et nytt sivilingeniørprogram i havbruk
og sjømat, og fra 2017 vil vi også ha nye siv.ing.-programmer i fornybar energi
og havromsteknologi.
Bergensområdet har også både en stor maritim industri og en stor havbruksnæring. Disse næringene har organisert seg i GCE Subsea, NCE Maritime
Clean Tech og NCE Seafood Innovation, og disse tre næringsklyngene
samarbeider tett med hverandre og med forskningsinstitusjonene. Bergen er
også sete for Fiskeridirektoratet, og Mattilsynet er også til stede.
Det marine er også et klart tyngdepunkt i innovasjonsvirksomheten som
kanaliseres gjennom Bergen teknologioverføring (BTO). Oppstartskapital kan
finnes i såkornsfondet Sarsia Seed Management.

«Hele verdens marine landsby»
Selv om Bergen er en liten prikk på kartet, så er mye av denne virksomheten
konsentrert i et enda mindre område: Marineholmen. Oppbyggingen av
kompetansemiljøer her begynte i 1990 med Høyteknologisentret, der UiB
plasserte sin marine biologi. Etter hvert har Industrilaboratoriet, MSD Animal
Health, Sarssenteret, Nansensenteret, NIVA, BTO og Sarsia Seed flyttet dit, og i
løpet av 2016 vil dessuten DNV GL sitt nordiske marine hovedkontor,
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Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Lerøy Seafood flytte dit. Stedet er også et
høyaktuelt alternativ for flytting av Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet. Dette utredes i 2016 i regi av Nærings- og fiskeridepartementets
konseptvalgutredning for marin samlokalisering i Bergen.
Om alt dette skjer, og også om noe av det ikke skulle skjer, vil det i gangavstand
til Marineholmen være mer enn 1000 marine forskere, mer enn 1000 marine
studenter, og mer enn 1000 milliarder årlig brukt på marin F&U. Dette er trolig
unikt i verdensmålestokk. Det er summen av dette som gjør byen til Norges
marine hovedstad, og til «hele verdens marine landsby».

Fra ord til handling – regjeringens tiltak og virkemidler
Foredrag på årsmøtet i NTVAs industrielle råd i Oslo 2.3.2016,
Statssekretær Dilek Ayhan
Det er mange bilder som kan tegne hvordan
situasjonen er i norsk økonomi for øyeblikket. Jeg
velger ett fra Ålesunds havnebasseng. Når
offshore-supplyskip ligger i opplag, sier det noe
om de store forandringene som har skjedd på kort
tid. Vi kan se tilbake på noen fantastiske år, der
oljenæringen har vært selve drivkraften i norsk
økonomi. Men i dag:
•

ligger oljeprisen på et nivå vi absolutt ikke
hadde forestilt oss for halvannet år siden.
• Dette har gitt lavere investeringer og betyr
færre ordre til industrien.
I løpet av det siste året har arbeidsledigheten
steget i mange av kystfylkene våre. For de som
rammes av nedbemanningene – og særlig for de
Dilek Ayhan. Foto: Regjeringen som mister jobbene sine – oppleves dette veldig
dramatisk. Man er vant til å være etterspurt, man
har økonomiske forpliktelser og plutselig stopper det opp. Det rammer
bedrifter, det rammer enkeltpersoner – og det rammer familier.
Det er også lyspunkter i norsk økonomi. Med lav oljepris har kronen svekket seg.
Dette er positivt for den eksportorienterte fastlandsindustrien. Ikke minst
gjelder dette fiskeri- og oppdrettsnæringen. Lille Norge er rett og slett en
stormakt når det kommer til sjømat. Norge eksporterte sjømat for 74,5
milliarder kroner, til 143 land i 2015. Hver femte verdensborger spiser norsk
laks i løpet av ett år. Og i utlandet er de ville etter norsk torsk.
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Offshore og fiskeri altså to næringer som befinner seg på sine ytterpunkter. Men
de har også ett viktig fellestrekk. Ressursene fra havet har gitt oss – og vil
fortsatt gi oss – kjempemuligheter til økt verdiskaping. Norge har seks ganger
mer hav enn land. I havet ligger det mange muligheter som vi ennå ikke har
utnyttet. Næringene har gjennom mange tiår delt erfaring og utvekslet
kompetanse, som for eksempel:
•

når offshoreteknologi brukes i oppdrettsnæringen,

•

eller når det nå skal letes etter mineraler på store havdyp utenfor Jan
Mayen. Her har flere offshore-selskaper meldt seg på, og man håper på
store funn.

Dette er omstilling i praksis!
Regjeringen vil utvikle en sterk norsk havklynge. Vi la fjor en offensiv maritim
strategi med 69 tiltak for å sikre en fortsatt konkurransedyktig maritim næring
og norske sjøfolk i årene som kommer. Utviklingen av den "blå økonomien" og
hvordan vi kan bruke vår kompetanse til å høste frem, på en bærekraftig måte,
de ressursene havet gir oss er også et sentralt område i regjeringens maritime
strategi.

Industrimelding på vei
Våre muligheter i havrommet blir én
viktig del, men vi ser også andre trekk
som blir sentrale for næringslivet vårt
fremover. Det som er omtalt som
"industri 4.0 – den fjerde industrielle
revolusjon" har fått mye omtale i det
siste. Dette knytter seg blant annet til
digitalisering, robotisering og kunstig
intelligens. Det handler om teknologi
som gir mer effektiv, mer presis og mer
automatisert produksjon.
Dette vil føre til endringer på flere
områder. Det vil blant annet endre
kompetansebehovet i arbeidslivet. Digitaliseringen har allerede gjort merkbare
endringer i samfunnet vårt. Likevel,
dette medfører også muligheter for norsk
næringsliv. Teknologisk utvikling er en
viktig drivkraft for produktivitetsutvikling, og gir dermed grunnlag for vekst Industrimeldingen ble presentert i mars
og velferd.
2017
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Men dette krever noe av det offentlige, av forsknings- og utdanningsinstitusjonene, og ikke minst, næringslivet selv. Dette åpner for en reindustrialisering av Norge. Og som en liten, åpen økonomi må vi utnytte internasjonal
teknologiutvikling.
Oljebransjen har gjort det i mange år. Se for dere 30 mann rundt et bord for 30
år siden, til robotene som opererer på havbunnen i dag. Denne utviklingen –
med automatisering og robotisering – blir en sentral del av den regjeringens
industrimeldingen. Meldingen vil ta for seg spørsmål som:
•

Hvor er vi i dag innenfor avansert industriproduksjon?

•

Hvilke trender ser vi fremover?

•

Og hvordan er vi stilt for best å utnytte muligheter og møte utfordringer?

Omstilling
Verdiskaping dreier seg om å se muligheter og utnytte sine fortrinn. Og det er
særlig viktig at vi fremover lykkes med et mangfold av næringer i dette landet
og skaper og tar i bruk ny teknologi. Vi skal ikke ha én vekstmotor i norsk
økonomi lenger, men flere. Og politikernes oppgave kan ikke være å vedta
innovasjon og produktivitet eller peke ut hvilke sektorer som skal vokse i
fremtiden. Det som blir vår hovedoppgave blir å legge grunnlaget for at
næringslivet får enda bedre rammevilkår – og kan bli enda mer robuste i møte
med endringer.

Virkemidler for omstilling I: Regjeringens tiltakspakke
Vi i regjeringen har hatt og har en offensiv tilnærming til situasjonen. For å ta de
kortsiktige virkemidlene først:
Sammen med statsbudsjettet for 2016 la vi frem en tiltakspakke for økt
sysselsetting for å møte utfordringene lav oljepris skaper. Den er særlig rettet
mot de delene av landet som nå opplever en vekst i arbeidsledigheten, i tillegg
til at vi i juni endret permitteringsreglene.
Av tiltakspakken på 4 milliarder kroner er 450 millioner satt av til å styrke
virkemidler for økt forsking og innovasjon på Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.
Dette er viktig, og allerede nå ser vi resultater.

Virkemidler for omstilling II: Regjeringens næringspolitikk
Regjeringens statsbudsjett legger til rette for arbeid, aktivitet og omstilling, og
det bygger opp under de hovedlinjene vi la for næringslivet da vi gikk inn i
regjering:
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•

En skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og som gjør at det
lønner seg å jobbe, investere og spare. Der den enkelte bedriftseier må få
anledning til å investere i sin egen bedrift heller enn å betale
formuesskatt.

•

En videreført forenklingspolitikk som skal gjøre det enklere å drive bedrift
i Norge ved å spare næringslivet for unødvendig byråkrati og store
kostnader.

•

Så må vi gjøre det lettere å starte bedrifter. Derfor har vi lagt frem en
Gründerplan med målrettede tiltak. Det er for få som prøver å starte nye
vekstbedrifter – og det er for få som lykkes. Derfor må vi legge inn en
innsats på mer kapital, mer kompetanse, og ikke minst, skape en kultur for
entreprenørskap i Norge.

•

Vi satser på samferdsel. Varer og mennesker må komme raskt og trygt
frem. Eller som vår nye fiskeriminister, Per Sandberg, raskt lærte seg etter
noen dager på kontoret: "Det er ingen som har det så travelt som en død
laks".

•

Og ikke minst så satser vi stort på kunnskap. Forskning og innovasjon
spiller en nøkkelrolle i den tiden vi nå er inne i – og det er bedriftene som
må forske mer! I statsbudsjett for 2016 har vi derfor satt av 1,1 prosent av
BNP til forskning og utvikling. Dette er det største forskningsbudsjettet
noensinne – målt i både antall kroner og som andel av BNP!

Næringsrettet forskning og innovasjon
Mye av dette går til næringsrettet forskning. Det er fordi det er bedriftene som
sitter på kunnskapen og kan sørge for innovasjon. At det satses på denne typen
forskning er tydelig. Analyser viser at hver krone som gis til forskning og
utvikling gjennom Forskningsrådets programmer utløser to kroner hos
bedriftene selv, som igjen skaper verdier for syv kroner. Av de mange
ordningene vi stiller opp med er noen kjente og noen litt mindre kjente. Våre
virkemidler går over et bredt spekter – for både små og store virksomheter –
som:
Å utvikle bærekraftig marin olje basert på blekksprut, som Pharma Marine gjør
på Sunnmøre med støtte fra Innovasjon Norge. Eller å utvikle blodprøvenes
espressomaskin som Spinchip Diagnostics fra Oslo gjør. Dette er et apparat som
skal analysere blodprøver mer pasientnært, raskere og mer presist enn
legekontorer og sykehus har kapasitet til i dag. Dette gjør de med støtte fra
Forskningsrådets BIA-program.
Men vi vet at mesteparten av FoU-virksomheten foregår uten offentlige virkemidler – og slik skal det være. Våre ordninger skal være insentiver for å drive
mer forskning og utvikling – og fylle de hullene som eventuelt måtte være.
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Her vil jeg komme med en liten oppfordring til Norges-Tekniske Vitenskapsakademi som gjør en fantastisk jobb for å øke rekrutteringen til teknologifag,
satse på innovasjon og for å styrke teknologiens plass i samfunnet. Jeg håper
også dere har anledning å koble opp norsk næringsliv med disse ordningene –
der det er nødvendig.
Vi skal gjennom en omstilling, og denne omstillingen blir ikke enkel. Vi trenger
næringer som skaper arbeidsplasser og som skaper verdier. Men vi har gode
forutsetninger for å møte de nye endringene. Og tar vi de riktige valgene kan vi
se en ny gullalder i norsk industrihistorie.

05.01.2017
Siden jeg holdt denne talen har regjeringen lagt frem statsbudsjettet for 2017,
hvor vi har videreført den markante satsingen på forskning og innovasjon fra
budsjettet for 2016. I dagens situasjon med fortsatt relativt høy arbeidsledighet i
deler av landet, vil regjeringen både ta tak i de kortsiktige utfordringene og
fortsette det langsiktige arbeidet for omstilling i norsk økonomi. På kort sikt
bidrar vår satsing på forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet til å
opprettholde nyetablering og aktiviteter for fornyelse i bedriftene. På lang sikt vil
satsingen bidra til økt lønnsomhet i bedriftene, økt konkurransekraft i
næringslivet og økt verdiskaping i norsk økonomi.
Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016. Det er 23 prosent, eller
17 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2015. Den positive utviklingen for
norsk sjømat som jeg presenterte i talen, har dermed vedvart og bidrar til å skape
arbeidsplasser og verdier for det norske samfunn.

Dilek Ayhan

Fra fossil til grønn særstilling
Foredrag på NTVA-møte i Stavanger 9.3.2016, Marius Holm, leder, ZERO
Grønne industriklynger, utslippsfri transport, fornybar energi og grønne byer
kan sikre Norge en grønn særstilling og konkurransekraft.
Regjeringens slagord «fra særstilling til omstilling» er godt – det bærer bud om
at det er oljen som hittil har berget oss fra nedgangstidene, men at vi nå må
belage oss på et mer «normale» økonomiske utsikter, som våre naboland. Det
er ikke noe dårlig utgangspunkt. På rangeringer over «verdens beste land» å
leve i, troner Norge på topp, men fraværet av andre oljestater, og tilstedeværelsen til oljeløse skandinaviske naboer tyder på at korrelasjonen mellom
oljenæring og velferd ikke er vanntett. Likevel, oljenæringens dominans gjør
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fallhøyden stor. «Svenske tilstander» utgjør ikke nødvendigvis gulvet for norsk
økonomi, vi kan falle dypere hvis omstillingen mislykkes. Suksessfull omstilling
bør ta sikte på å skaffe Norge en ny form for særstilling, som sikrer grønn
konkurransekraft. Vi må skape en norsk økonomi der våre sterkeste
industriklynger tar på den grønne ledertrøya i sine bransjer. Vi må tilby
infrastruktur og energi til utslippsfri verdiskaping. Vi må utvikle grønne og
attraktive byer som kan tilby gode liv og bli foretrukket av de skarpeste hodene
og de mest innovative bedriftene.

Grønne klynger
Norge har klynger med kritisk masse og
global konkurransekraft særlig innen
prosessindustri og maritimt. Opprettelsen av Enovas klimateknologifond
har utløst innovative prosjekter som tar
sikte på null utslipp i bransjer vi
forbinder med kull, røyk og klimagassutslipp. Globale industrikonsern
legger utviklingen av ny teknologi til
Norge. I Tyssedal skal Tizir prøve
hydrogen som reduksjonsmiddel i stedet
for kull. Elkem satser videre på solcelleproduksjon i Norge, arbeider også med
utfasing av kull i ferrosilisium. Hydro
Marius Holm Foto: Norsk Fjernvarme
setter ny standard for energieffektivitet i
aluminium. Men flere prosjekter står i kø.
Norcem er klare til å bygge verdens reneste sementfabrikk. Statkraft og Scatec
Solar utvikler fornybarprosjekter over hele verden, og kan legge grunnlaget for
en fornybar finansklynge nå som de flinkeste finansrådgiverne, meglerne,
advokatene og prosjektlederne står klare til å realisere noe annet enn
borerigger.

Grønt marked
Hvis vi blir verdens beste marked for nullutslippsteknologi, skaper vi ny norsk
industri, og tiltrekker oss aktivitet i globale selskap. Fjellstrand verft og
Siemens har bygget verdens første nullutslippsferge for Norled. Øystein Stray
Spetalen videreutvikler NEL-hydrogen til å ta global posisjon i produksjon og
distribusjon av hydrogen til energilagring og transport. Statkraft planlegger
storskala biodrivstoffproduksjon på Tofte. Felles for prosjektene er at de
trenger etterspørsel for å lykkes. Norge bør ta posisjon som verdens beste
grønne marked. Det handler om markante og forutsigbare avgifts- og bruksfordeler, og det handler om infrastruktur for lading og tanking av fornybart
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drivstoff. Et innovativt offentlig innkjøp i regi av vegvesenet resulterte i fergen
Ampere. Det bør ikke stoppe der. Alle offentlige kjøp av kollektivtransport bør
løfte nye utslippsfrie løsninger, og ta i bruk de vi allerede har for hånden.
Nullutslippssoner i bystrøk vil skape etterspørsel etter elektriske lastebiler.
Klimakrav til betong i vei og jernbane vil skape etterspørsel etter lavutslippssement. Emballasjeavgift på fossil plast kan skape marked for bioplast fra norsk
bioindustri.

Grønne rammer
Produsenter med bevisste kunder kan ikke leve med at produktene har stort
karbonavtrykk. I Norge kan vi tilby ren kraft til materialproduksjon, ITtjenester og ferdigvarer. Vi bør også bli landet der globale produsenter kan
kjøpe utslippsfri godstransport på land og til sjøs. Produkter blir ikke karbonnøytrale av å kjøpe billige offsets. Det blir de av å produseres i et Norge i grønn
særstilling. Det er ikke tilfeldig at Tesla kjøper aluminium fra Norge.

Grønne, attraktive byer
Vi kan tilby noe Silicon valley mangler. Byer uten eksos og bilkø. Byer der du
kan sykle fra attraktive boliger til attraktive jobber, der de gjenværende bilene
er elektriske, der varer kjøres til butikkene og søppel hentes av lydløse og
eksosfrie ladbare lastebiler. Vi kan tilby de smarteste hodene og hendene i
verden et oppvekstmiljø for barna deres uten skolepenger, sikkerhetsvakter og
playdates, men med trygg skolevei, gratis utdanning og tilgang til natur og gratis
opplevelser. Kort sagt, det beste fra den norske modellen, minus forurensning.
Norsk konkurransekraft sikres best ved å gå fra fossil til grønn særstilling.

Forskningsbasert næringsutvikling
Foredrag på NTVA-møte i Stavanger 20.4.2016, Per Ramvi, spesialrådgiver, Universitetet i Stavanger

Bakgrunn
Ved UiS gjenspeiler området innovasjon og nyskaping seg både i
utviklingsideen og planarbeidet, i organisering og i arbeidet i forhold til
omverdenen.
Utviklingsidé: UiS skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et
internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon
UiS er for øvrig eneste norske medlem av European Consortium of Innovative
Universities (ECIU).
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Hva er innovasjon?
Noen forskere ynder å si at all forskning og alt vi gjør ved universitetet er
innovasjon. Hadde det vært så vel. Norges forskningsråd (NFR) legger i sin
“Strategi for innovasjon” til grunn følgende definisjon:
Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser,
organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå
verdiskaping og/eller samfunnsnytte
I et innovasjonsperspektiv vurderes altså verdien av forskning ut fra
muligheten til å skape økonomiske verdier og samfunnsnytte. Forskning som
sådan gir selvsagt også effekter som ikke måles økonomisk, men som likevel
gir verdi for enkeltindivider og samfunn.

Hva er kommersialisering?
Forskningsresultater må altså tas i bruk for å føre til innovasjon og
verdiskaping. Det kan være en lang og sammensatt prosess fra ide til allmenn
nytte og bruk – om det er bruk i offentlig eller privat sektor. Når ideer og
forskningsresultater utvikles til et produkt eller en tjeneste som kan lanseres i
et marked, snakker vi om “kommersialisering”. Det innebærer at det skjer en
selskapsetablering for salg av produktet/tjenesten eller at dette blir lisensiert
til en eksisterende bedrift. For å fremme kommersialisering av forskningsresultater ble det fra 2003 gjennomført en lovendring som ga universiteter og
høgskoler anledning til å få overta rettighetene til næringsmessig utnyttelse av
forskningsresultater fra sine ansatte. Intensjonen var å sikre at forskningsresultater skulle komme samfunnet til nytte.

Hva er Intellectual property (IP)?
På universitet og institutt er forskerne bærere av landets og regionens fremste
kunnskap, og tilsammen utgjør de institusjonenes kunnskapskapital, ofte
benevnt som Intellectual Property (IP). Det er et økt fokus på forvaltningen og
videreutviklingen av denne kunnskapskapitalen. I innovasjonsarbeidet og ved
kommersialiseringer skal vi sørge for at vi oppnår en rimelig avkastning av
kunnskapskapitalen vår, og samtidig at vi ikke taper retten til fortsatt å utforske
et område. I en del tilfeller vil vi beskytte kunnskapskapitalen ved patentering
av ideene våre (IP).

Hva gjør universitetene/UiS?
Samfunns- og næringsliv trenger:
Kompetanse - Beslutningsunderlag – Løsninger
i form av
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•

Utdanning og etter- og videreutdanning

•

ny kunnskap, altså forskning

•

nye/forbedrede produkter og tjenester, altså innovasjon

Universiteter og høgskoler har som sitt samfunns-oppdrag å bidra på alle 3
områder. UiS har sin Strategi 2020 lagt til grunn at UiS skal være et innovativt
og nyskapende universitet. Organiseringen av de ulike aktivitetene ut fra
formål, er skissert i vårt strategidokument 2020.
Kompetanseleveransen
Utvikling og formidling av forskningsbasert kompetanse, gis fra instituttene
som formell, gradsgivende utdanning. Arbeidslivets behov for etterutdanning
og tilpassede kurs leveres fra UiS Pluss, som er utviklet som en profesjonell og
kommersiell kurs- og kompetanseleverandør. UiS tilsteber et innovativt og
kvalitativt godt læringsmiljø hvor også nye læringsmetoder tas i bruk, så som
simulatorbasert og praksisnær læring, Itunes, lesebrett og nettbaserte
løsninger - gjerne i kombinasjon. UiS utvikler i samarbeid med arbeidslivet
fleksible og skreddersydde kompetansetilbud, og ønsker å være den beste og
mest profesjonelle kurstilbyder i regionen
Beslutningsstøtte og løsninger
Innovasjonssystemet vårt for forskningsbasert nærings- og samfunnsutvikling
baserer seg organisatorisk på instituttene, Iris/Forskningsinvest (FI) og
VALIDE.
Innovasjonssystemet vi har utviklet på Ullandhaug er basert på helhet,
samarbeid og arbeidsdeling.
UiS har som målsetting å videreutvikle denne modellen med henblikk på at UiS
og Ullandhaugmiljøet skal bli nasjonalt ledende innen forskningsbasert
nærings- og tjenesteutvikling.
Innovasjon vil være nødvendig for å møte kravene til nye oppgaver, og til
kvalitets- og effektiviseringsforbedringer – ikke minst innenfor helse- og
velferdstjenestene. Her vil både bedrifter, frivillige organisasjoner og brukere
være inne i bildet, og bør kunne medvirke i hele forskningsprosessen. For
samfunnsutfordringene krever samspill på tvers av profesjoner, institusjoner,
sektorer og landegrenser.
UiS har derfor lagt vekt på å utvikle en organisasjon som ivaretar behovet for
faglig profesjonalitet og kvalitet, ved rolledeling og samarbeid, så vel som
arenaer for samvirke med våre omgivelser.

NTVA Årbok 2016

51

Arenaer for samvirke
Læring, utvikling og kommunikasjon med omverdenen er ikke en ènveisprosess, men en gjensidig prosess hvor flere parter lærer av hverandre for
kontinuerlig forbedring. For utvikling av for eksempel medisinske vitenskaper,
helse og velferdsteknologi, er et mangfoldig og et strategisk samarbeid nødvendig.
Også samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, eventuelt i
kombinasjon med forskning som foregår på nye teknologiske løsninger, har
viktige roller som bidragsytere til innovasjonsprosesser, sammen med
bedrifter og offentlige virksomheter. Innovasjon dreier seg altså ofte om å koble
erfaringsbasert kunnskap med forskningsbasert og forretningsbasert
kunnskap. Universitetene skal bidra til å utvikle disse koblingene.
Innovasjon stimuleres når aktører møtes på tvers av disipliner og sektorer. En
viktig rolle for universitetene er derfor å skape møteplasser, og stimulere til
nettverksdannelser. Mer systematisk og målrettet arbeid kan få fram mulighetene av innovasjonsarbeid, bygge broer og mobilisere til forskningsinnsats
Det vil være viktig for universitetene stadig å vurdere nye måter å kombinere
fag og kompetanse for å utvikle satsingsområder som sammen med
randsoneaktører og samfunns- og næringsliv kan gi nye og bedre løsninger på
dagens og morgendagens utfordringer
For å støtte opp om innovasjon og nyskaping har vi et:

Virkemiddelapparat
De tre hovedaktørene i det statlige virkemiddelapparatet er Forskningsrådet,
Innovasjon Norge og SIVA. Disse har igjen regionale aktører som RFF og VRI.
Forskningsrådets innovasjonsrettede virkemidler skal utløse verdiskapingspotensialet i forskning og utvikling, og bruke forskning til å fremme
innovasjon. Forskningsrådet finansierer bl.a programmet FORNY, mens
programmet InnoMed er finansiert av Helsedirektoratet/Innovasjon Norge:
•

FORNY-programmets hovedmål er økt verdiskaping gjennom
kommersialisering av forskningsresultater fra offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner.

•

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

•

Innovasjon Norge: Skal bidra til bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsom næringsutvikling. Innsatsen er rettet inn mot entreprenørskap,
vekst i bedrifter og innovasjonsmiljøer, og det gis lån, tilskudd og
garantier. Innovasjon Norge har også regionskontorer, bl.a i IPark på
campus.
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•

Norwegian innovation clusters
- Er et system av klyngeutvikling utviklet av Norges Forskningsråd, SIVA
og Innovasjon Norge, for å få fart på regional industri.

•

Arena og NCE med vertskap i vår region er:
- Arena Velferdsteknologi, NSCC, med prosjektledelse fra VALIDE; 80100 deltakere.
- NCE Culinology, med prosjektledelse i Måltidets Hus. Hovedsiktemålet
her er å styrke kunnskapsplattformen og innovasjonsevnen i måltidsnæringen på feltet forbrukerinnsikt, oppskalering og storhusholdning.

•

Andre “innovasjonsarenaer” ved UiS:
- Senter for boreteknologi og økt utvinning:
Senteret er det første NFR-godkjente Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på Ullandhaug, og er et samarbeid mellom UiS/IRIS og
NTNU/Sintef, hvor Iris har vertskapsrollen for senteret.
- Nasjonalt senter for økt utvinning (IOR-senteret)
Omtrent som en SFI, men finansiert fra OED.
Et samarbeid med IRIS og IFE, hvor UiS har vertskapsrollen.

•

Sentre for miljøvennlig energi
- UiS har dannet et landslag her for en søknad om Senter for energiinformatikk, sammen med IFE/Halden, UiO og NTNU. Universitetscampus, randsone og klyngeutvikling:

En moderne universitetscampus utvikles gjerne etter en modell med et
universitet i sentrum, omsluttet av såkalt randsonevirksomhet som igjen
samvirker med omliggende næringsklynger. Universitetsområdet på
Ullandhaug er på 1300 mål og svært velegnet for utvikling av en moderne
campus med universitet, randsone og næringsklynge. I forlengelsen av UiS
ligger randsoneselskapene IRIS/FI og VALIDE som igjen samarbeider tett
med nasjonalt og regionalt virkemiddelapparat. Så har vi hele Ipark-en, med
nesten 200 start-up-bedrifter. Og så kommer SUS på campus om få år. Altså
mange, store og små og viktige aktører med stort grunnlag for samhandling
og forskningsbasert innovasjon.

Nærmere om samhandling og helhet i kommersialiseringsprosessen
Innovasjons- og kommersialiseringsmiljøet på Ullandhaug kan for så vel
interne brukere som for omverdenen, fremstå som fragmentert og
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uoversiktlig. Selv om aktørene til daglig samarbeider rimelig godt, er andres
oppfatning og omdømmet avgjørende for fremtidig suksess.
UiS og Ullandahaugmiljøet konkurrerer med innovasjonsmiljøene i Oslo og på
Kjeller, i Trondheim og i Bergen. Konkurransen om finansiering, og kappløpet
om nasjonal synlighet og industriell suksess, som grunnlag for ytterligere
finansiering og næringsutvikling, er stor. Vi må derfor samhandle godt, og
fremstå oversiktlig og enhetlig.

Konsensus/nettverk
Regional konsensus er viktig for å oppnå økt samlet kraft i enkeltaktørenes
satsinger. UiS vil i sin strategiutvikling alltid se hen til satsinger og kvaliteter i
omgivelsene, i så vel privat som offentlig sektor, som kan være med å gi våre
egne satsinger kraft. UiS har bruk for omgivelsenes kompetanse, prosjekter
og økonomiske støtte. Det samme gjelder regionale utviklingsaktører, som
ser hen til hvor UiS er sterke for å legge sine utviklingsstrategier. Denne felles
forståelsen av at fellesskap og konsensus gjør sterk, er også forutsetningen for
at vi utvikler sterke nettverk. I vår region samles med letthet regionens
sentrale aktører når det tas et initiativ for å vurdere en satsing; fra det offentlige
og politiske nivå, fra øverste næringslivsnivå og universitet/Ullandhaugmiljø.
Det kan ikke gjentas for ofte: Det er viktig å skape møteplasser for å stimulere
innovasjon og nyskaping.

Hva er utfordringene?
Utfordringene er knyttet delvis til universitetene og UiS selv: Det å utvikle et
miljø som virkelig vil innovasjon og forskningsbasert næringsutvikling, og som
vet hva det innebærer og ser potensialet og mulighetene for universitetet og
seg selv.
Delvis er utfordringene knyttet til næringslivet som heller ikke alltid vet hva
de vil, hva de trenger og hvordan. Ofte også lite forskningserfaring, lite egen
forskningskompetanse (som mottaker, samarbeidspart og bruker) og lite
innsikt i forskningens vesen, og at den tar tid. Næringslivet mer opptatt av
raske løsninger og svar på spørsmål enn forskningsbaserte løsninger. Vil altså
heller bruke opparbeidet kunnskap enn utvikle ny kunnskap.
Utfordringen ligger i å få partene til å skjønne hverandre, og “nærme seg”
hverandre – til felles og gjensidig nytte. Mulighetene for begge parter er store;
forskeren kan få konkrete problemstillinger som ansporer forskningen, og en
partner i næringslivet kan bidra økonomisk til at forskeren kan fordype seg i et
emne, og sammen kan de også søke midler fra forskningsråd, EU og annet, og
dermed få økte ressurser til felles utnyttelse.
(Foredraget er kortet noe ned. Red.)
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Forskningssamarbeid mellom Universitetssjukehuset i
Stavanger (SUS) og Universitetet i Stavanger (UiS), Det
teknisk-naturvitenskapelige fakultet – pågående
prosjekter og perspektiver.
Foredrag på NTVA-møte i Stavanger 21. september 2016, Leik Woie,
dr.philos, tidligere sjefslege ved Sentralsjukehuset i Rogaland og
avdelingsoverlege ved Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus.
Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) har i dag et
prosjekt som analyserer ekg
fra 1013 personer som har
deltatt i Nordsjørittet. Ekg er
tatt 24 timer før samt 3 timer
og 24 etter fullført ritt. Forandringer i hele eller deler av
hele ekg-komplekset før og
etter rittet vil bli undersøkt og
sammenholdt med kliniske
funn. IDE har i samarbeid med
Stavanger Universitetssjukehus (SUS) også utviklet automatiske metoder som brukes
ved analyser av magnettomografiske bilder av hjertet. En
metode
analyserer
disse
bildene med mønster klassifisering (pattern classification) og metoden har fått
navnet “Probability Mapping” som er godkjent patent i USA. Arbeidet med å
analysere magnettomografiske bilder av hjertet fra 250 pasienter med
implantert hjertestartere (ICD) er nå startet og hensikten er å undersøke om
bestemte mønstre av arr i hjertemuskulaturen disponerer for senere alvorlig
rytmeforstyrrelser. Et kommersielt samarbeid med et amerikansk firma er også
etablert.
International Research Institute of Stavanger (IRIS) har et prosjekt som kalles
“Norway Pumps & Pipes”. De samarbeider med IDE og andre institutter ved det
Teknisk-naturvitenskapelige fakultet og SUS. Fysikken som beskriver
væsketransport i reservoarstein er den samme som beskriver strømning i
blodårer. Fractional Flow Reserve er forholdet mellom trykket før og nedenfor
en stenose i en kransarterie til hjertet. Forholdet viser om stenosen bør blokkes.
Hensikten med prosjektet er å bestemme dette målet uten hjertekateterisering.
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Et annet prosjekt er studie av en mirkobølge-basert teknologi som kan skille
mellom hjerneblødning eller hjerneinfarkt prehospitalt slik at behandlingen
kan starte prehospitalt for å kunne redusere skaden av hjernevev. Et tredje
prosjekt er et prosjekt som kalles Resuscitative Endovascular Ballon Occlusion
of Aorta (REBOA-SUS). Prosjektet forutsetter ultraveiledet punksjon av arterie
i lysken og innføring av kateter med mikroprosessor som kan måle trykket i
hovedpulsåren og ballong som kan blåses opp for å stoppe alvorlige blødninger.
Institutt for matematikk og naturvitenskap underviser i statistikk for ansatte
ved SUS. Instituttet har et spesialsenter som kalles CORE=Centre for Organelle
Research. Dette senteret har et prosjekt sammen med Nasjonalt kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) tilknyttet SUS. Forskningen går ut på
å undersøke om pasienter med Parkinsons sykdom har spesifikke genmutasjoner. Senteret driver ellers med basalforskning innen cellebiologi og
kreft. Det taes sikte på et samarbeid med SUS om kartlegging av arvematerialet
med såkalt Next Generation Sequencing (NGS), Liquid chromatography-mass
spectrometry (LCMS) slik at forskjellige proteiner kan bestemmes. Videre
samarbeid om analyser med Big Data, bioinformatikk og epigenetikk.
Perspektivene er en videreutvikling av de prosjekter som er i gang. Det
foreslåes også mastergrad studier i Medisinsk teknikk ved UiS og videre en
harmonisering av doktorgradsprogrammene ved UiS og kravene fra SUS slik at
retningslinjene de medisinske fakultetene bruker for beregning av studiepoeng
også kan benyttes av leger og andre med mastergrad ved SUS. For å bedre
samarbeidet foreslåes det mer lettvint transport mellom UiS og SUS ved å
etablere midlertidig avtale med taxiselskap og i neste omgang transport med
el-biler med autopilot og automatisk ladning (Variant av Pod-car) siden
teknologien allerede finnes.
Mer informasjon finnes på nettsidene til: Stavanger Universitetssjukehus:
SUS.no, Universitetet i Stavanger: UiS.no og International Research Institute of
Stavanger: IRIS.no
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What is artificial intelligence, today’s technology, and
possible future scenarios
Foredrag på NTVA-møte i Trondheim 6.10.2016, Anders Kofod-Petersen,
professor, Department of Computer and Information Science, Norwegian
University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway and
Deputy Director, Alexandra Institute, Copenhagen, Denmark

Introduction
A brief history of artificial intelligence
On September 2nd, 1955, John McCarthy, Marvin
Minsky, Nathaniel Rochester and Claude Shannon
coined the term ‘Artificial Intelligence’ (AI) for a
two-month study at Dartmouth College in the
summer 1956. This is the birthday of the discipline.
However, the idea of intelligent beings that are
constructed goes much further back, both in
literature1 and physical constructions. Perhaps, the
most notably piece of scientific work is by Allan
Turing2, the father of computer science.
Initially, it was projected that constructing an
artificial intelligence that would rival Homo sapiens
wouldn’t take long, as long a top-down approach, and logics were applied.
During the 1960s and 1970s a lot of progress were made in areas that were
difficult for humans, such as mathematical proofs, planning and reasoning
about symbolic knowledge models. It was assumed that if a machine could do
something that humans found difficult, that would surely be a proof of
intelligence. However, it turned out that many problems were much more
difficult than first assumed. Artificial intelligence did not live up to the massive
hype. The AI-winter arrived.
From the early 1970s people fell into dissatisfaction with artificial intelligence
not living up to what was promised. Funding and interest disappeared. In many
ways artificial intelligence became a dirty word that was only whispered in dark
corners of universities.
The AI-winter lasted for about 20 years. In the early 1990s work stated to
appear that took a radical different approach to the notion of building artificial
1
2

Perhaps the first known example is the ’Golem’ in Jewish mythology.
Turing, A., Computing Machinery and Intelligence, Mind 49: 433-460
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intelligence. Where the traditional approach, also known as Good-old-fashionAI (GOFAI), had a Cartesian perspective on the world, the new AI took quite the
opposite perspective.
The core idea of new AI follows that of biology, where the notion of an organism
without its environment, and vice versa is nonsense3. In addition, biological
intelligence is embodied in the physical form of the entity being intelligent. AI
changed focus from doing elaborate symbolic reasoning to embodiment and
sensing the environment4. Focus was now on building intelligent artefacts that
can solve quite specific problems and not on a general AI.
From around 1990 to the beginning of the new millennium AI has slowly been
gaining momentum. Yet, in many areas it was still a dirty word. Many
interesting problems were solved, such as Deep Blue beating Kasparov in chess
in 1997. As AI became better and better at solving specific problems,
researchers also arrived at the conclusion that doing things humans find
difficult are actually pretty easy for an AI; whereas, doing things humans find
trivial (e.g. walking, recognising faces, and talking) are extremely difficult for a
machine.
The new millennium marked a renewed interest in AI, and in particular in the
sub-field of machine learning. The growth of machine power, the Internet, and
perhaps more importantly the availability of huge amount of data gave many
machine learning methods the muscle, the connections and raw material
needed to succeed.
Within the last 10-15 years many problems have been solved, which for just 20
years ago seemed impossible. Among many examples, this includes image
recognition and scene description, automatic translation, and beating a human
in Go5. Much of this is due to the recent success of artificial neural networks, or
deep neural networks as they are currently know.
Today AI is everywhere. New challenges are beat on a regular basis and AI
techniques are becoming the most important tool in the toolbox of modern
data-driven companies. Most major companies are now building AI, or machine
learning groups; and any university with just an ounce of respect for themselves
are suddenly starting or expanding machine learning groups. It is indeed a very
exciting time to be in AI. Yet, the boundaries and limitations of the current

3

To paraphrase Gibson J. J., The Ecological Approach to Visual Perception,
Houghton Mifflin, 1979
4
Brooks R. A., New Approaches to Robotics, Science, vol. 253, p. 1227-1232, 1991.
5
Silver D. et al, Mastering the game of Go with deep neural networks and tree
search, Nature, 529, p. 484-489, 2016
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successful techniques are not fully understood. Thus, there might be a new
winter coming.

What is artificial intelligence?
After 60 years of research, development, and application of artificial
intelligence, we are still at a loss when trying to define artificial intelligence. AI
suffers from the underlying problem that no good definition of intelligence
exists; hence, it is impossible to define the artificial version. Yet, there is on
thing on which all agree, and that is that to be intelligent one must be able to
learn. It is quite difficult to argue for intelligence if the same error is consistently
made.
The discipline of artificial intelligence consists of to parts: the engineering of
intelligent artefacts, and the understanding of intelligence (artificial and
natural). AI comes in two main flavours: the cognitive model approach and the
data-driven machine learning approach. Both have their strengths and
weaknesses. As described above, the current focus is on machine learning.
Machine Learning is the “field of study that gives computers the ability to learn
without being explicitly programmed”6. Contrary to the classic top-down AI
methods, machine learning is very much data-driven.
Machine learning builds on the underlying assumption is that the world is
regular, and patterns exist. If there are patterns, these patterns can be learned,
when they are learned predictions can be made, and suitable actions can be
taken. A bit more formally, some stimuli will result in the same response as long
as it is in the same situation. That is, a function exists that will map input
(stimuli) to output (response). A machine learning algorithm attempts to learn
this function by observing the world.
In general, machine learning comes in two forms: supervised and unsupervised.
In the former, an algorithm is traditionally exposed to examples of stimuli
(input), where the associated response (output) is known. This is often referred
to as a labelled data set. The problem for the algorithm is to learn the function
that maps the known input to the know output. Having learned this, the
algorithm can now be used on new input, and predict the (unknown) output.
When dealing with unsupervised learning, the challenges it so learn patterns in
data, without knowing the expected result.
An interesting example is the aforementioned game Go. It is commonly believed
to be the most complicated game in the world. Given that an AI beat Kasparov
in 1997 in chess, it is worthwhile asking if beating Lee Sedol is not just more of
the same. This answer to this is no. Not only is the complexity of Go (10700
6

A. Samuel, 1959
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combinations) significantly higher that in chess (10120), but AlphaGo partly
learned to play by playing against itself.

State of artificial intelligence today
Some twenty years ago Artificial Intelligence was more or less a dirty word only
whispered in dark corridors at universities. The general consensus was that AI
had been tried and it failed. However, much like most other predictions, such as
640k will be more than enough, this prediction also failed. Today, AI techniques
and methods are integrated into most of our daily lives.
For example: every web-shop in the world will have some sort of recommender
engine telling their customers what other products they should purchase.
Recommender systems have been for many years, and still are an important
part of AI research; Stockbrokers have almost disappeared. Today, all day
trading is done by AI-systems; Robots are joining us almost daily; diagnostics
in health care are relaying more and more on AI-system; the list goes on, and
we have probably only seen the tip of the iceberg.
As aforementioned, new problems recently thought extremely difficult are
being tackled on a regular basis. Both the engineering of AI-systems and the
underlying research is currently in an exponential phase. However, in these
gung-ho times some of the fundamental problems of why the techniques work,
what are the limitations, and theories of intelligence could deserve more
attention.

Some future scenarios for artificial intelligence
AI is currently undergoing an exponential growth in areas of use and number
of applications. We have probably only seen the tip of the iceberg with respect
to applications in our every day lives. The current development is along four
main axes: AI techniques, methods, and hardware; insight into intelligence;
societal consequences; and super intelligence.
The current trend in AI is the ever-growing use machine learning techniques, in
particular deep neural networks. The underlying theories as to how such
networks work are still not well understood. As the current “wild west”
situation stabilizes, more effort will most likely be put into understanding
artificial neural networks. With the combination of method development and
advances in specialised hardware (see e.g. the TPU from Google7 and the
TrueNorth8 from IBM) more records will be broken and more “impossible”

7

https://cloudplatform.googleblog.com/2016/05/Google-supercharges-machinelearning-tasks-with-custom-chip.html
8
http://www.research.ibm.com/articles/brain-chip.shtml
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challenges will be solved. Such advancements will most likely also affect the
second point: insight into intelligence.
The concept of intelligence is still an ill-defined concept. Traditionally. GOFAI
has taken a cognitive and Cartesian approach to investigating this phenomenon.
However, advances in machine learning techniques and specialised hardware
offer interesting possibilities for an increased insight into intelligence. AI
systems will most likely be useful for simulations and hypotheses testing within
neuroscience; and perhaps even with respect to consciousness, which is even
more strange and interesting than intelligence. Finally, the merger of biological
systems (such as humans) and digital systems into cyborg9 resembling
constructions is not particular far fetched.
As AI systems are integrated into more and more of everyday life, the issue of
unemployment quickly arises. Ever since the first industrial revolution,
advances in manufacturing and production have threatened employment.
However, each of the industrial revolutions has resulted in even higher
employment rates and standard of living. So why would the AI revolutions be
different?
According to research into how susceptible jobs are to automation10, a
tremendous amount of jobs are basically not available to humans within a very
short amount of time. Contrary to earlier industrial revolutions, it is not evident
that a sufficient number of new jobs can be made. This is due to the nature of
the jobs being automated. During the first and second industrial revolution,
humans had an advantage over machines only in the sense that as long as you
could do simple tasks at a conveyer belt you would outperform craftsmen. This
is not necessarily the case any more.
AI is mechanising jobs that we traditionally have thought required human
intelligence. Examples are legal clerks, stockbrokers and customer service. It is
not clear what the advantage of a human is in many jobs today. This is not
necessarily a problem, though. Today, at least in Europe, most politics are
centred on having a job. Most privileges in society rely on having, or having had
a job. This has been working pretty well, despite countries having a quite high
number of unemployed (including unemployed, students, retired, people to ill
to work). Yet, if 50% of current jobs are not available this one eyed focus in
work will simply not function.
The benefit of mechanisation and AI is in the end that we do not have to work.
Society could today supply the two lower levels of Maslow’s pyramid of needs

9

See e.g. https://www.ntnu.edu/cyborg
Frey, C. B. and O. A. Michael, The future of unemployment: how susceptible are
jobs to computerization?, Oxford Martin School, 2013

10
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(physiological and safety), basically for free11. Perhaps this society of
abundance could enable Homo sapiens to realise the last three (love/belonging,
esteem, and self-actualisation) without worrying about the mundane things in
life.
AI can be used to create a utopia or a dystopia. It is currently up to our selves to
decide. Will we always be able to decide? A super intelligence might be coming.
The last major trend in the impact of AI on our society is the notion of a super
intelligence taking over and potentially making humans obsolete. This is an
interesting discussion that has some very human aspects.
First of all, the whole decision on super intelligence, important as it may be, is
very much based on us projecting human notions onto machines. The notion
today is that if a super intelligence emerges it will either look at the poor
humans and saves us, and the planet from our own inadequacy; or it will kill us
all. This is really the age-old discussion from religion (benevolent god vs.
demon), or a more recent on aliens (benevolent alien that will save humanity
vs. evil alien bend on extermination). Is there any relevance to this discussion?
First of all, the idea of a super intelligence seems to confuse intelligence with
consciousness. Secondly, we are building digital intelligence “living” in a
completely different hardware than humans. If we subscribe to the idea of
embodiment (see the brief history) it is not clear that a super intelligence would
even be recognisable to us and vice versa. Finally, the technological level in AI
is nowhere near achieving general intelligence.
This, however, does not mean that we should not discuss the ethical aspects of
AI. Actually, we should elevate the discussions on AI’s effect on society to a
much higher political level than where we currently have. What does the
current (exponential) advancements in AI actually mean for our society, the
idea of being human, and what do we what to be? We are at the crossroads and
having an unprecedented opportunity to shape the future of Homo sapience
and the planet.
Carpe Diem.

NCE Maritime CleanTech – eit leiande innovasjonsmiljø
Foredrag på NTVA-møte i Bergen 25.10.2016, Nils Aadland, prosjektleder, NCE Maritime CleanTech
Med sitt utspring frå bedrifter og forskingsmiljø på Vestlandet finst det i Noreg eit
verdsleiande samarbeid om nyskaping for grøne løysingar i sjøtransporten.
Pionerarbeidet blir lagt merke til – næringsklynga NCE Maritime CleanTech vann
11

See e.g. Rifkin, J. The zero cost society, St. Martin’s Press, 2014
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i 2016 den nasjonale Sivaprisen for sitt innovasjonsmiljø. Kva er det som skaper
eit godt innovasjonsmiljø?
Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll forklarte valet av prisvinnaren slik
under utdelinga i Trondheim i mai: - NCE Maritime CleanTech er eit føregangsmiljø for utvikling og kommersialisering av nye miljø- og klimavenlege
løysingar, særleg innanfor maritim sektor. Dette er ein sektor kor Noreg har ein
globalt leiande posisjon og som må brukast som fundament for utvikling av ny
og framtidsretta industri.

Saman er ein mindre aleine om nye løysingar
NCE Maritime CleanTech samlar
over 60 bedrifter som har eit felles
ønske om å samarbeida med andre
for å utvikla nye miljøteknologiske
løysingar som kan redusera eller
fjerna utslepp frå maritime
aktivitetar.
På Omastrand i Hardanger ligg
skipsverftet Fjellstrand. Denne
hjørnesteinsbedrifta er pionerar i
bygging av skip med ny teknologi.
Her bygde dei også verdas første
utsleppsfrie ferje, MS Ampere. I
dag går ho i rute mellom Lavik og
Oppedal på Sognefjorden.
Salssjef Edmund Tolo ved Fjellstrand blir engasjert når han skal forklara
verdien av å samarbeida med andre maritime bedrifter: - Å samarbeida med
andre, slik me for eksempel gjorde i utviklinga av Ampere, har vore heilt
avgjerande for at me blei dei første i verda som klarte å realisera ei bilferje som
ikkje slepper ut skadelege gassar i atmosfæren.

Smart samarbeid for grøn omstilling
Gjennom etablering av gode samarbeidsarenaer og innhenting av impulsar frå
inn- og utland, satsar deltakarane i NCE Maritime CleanTech på utvikling av nye
produkt og tenester som er viktige for storsamfunnet.
- Saman står ein sterkare når ein vil utvikla nye løysingar som både er klimaog driftsvenlege, seier dagleg leiar Hege Økland i NCE Maritime CleanTech.
- Men det held ikkje at bedriftene vil, det må også involvera aktørar frå
forskingsmiljø, utdanningsinstitusjonar og det offentlege. Alle må med for å
bevega utviklinga, og styra kursen mot ei grønare framtid.
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Prosjekt for ei grønare maritim framtid
Då NCE Maritime CleanTech blei heidra med Sivaprisen for innovasjonsmiljøet
sitt, var det særleg arbeidet med konkrete løysingar som blei trekt fram.
Gjennom å visa til for eksempel nye batteri- og hybride system i både ferje- og
offshoreflåten, har klynga vist særlege kvalitetar innanfor nyutvikling.

Årleg samlar NCE Maritime CleanTech deltakarane til fleire work
shopar – her frå strategisamling i juni 2016.

For å styrka konkurransekrafta til deltakarane er hovudstrategien å auka
innovasjonsgraden. Det blir gjort gjennom å etablera samarbeidsprosjekt kor
prosjektpartnarane stiller med ulik ekspertise. Målet er å få fram nye
teknologiar og løysingar. Og for kvart prosjekt blir det utarbeidd ei konsortieavtale som definerer immaterielle rettar for deltakarane.

Nullutsleppsferjer har opna nye marknader
Deltakarane i NCE Maritime CleanTech har arbeidd mykje med ulike
innovasjonsprosjekt for ferjer, offshorefartøy, fiskebåtar og turistbåtar. Det
passar for eksempel bra å elektrifisera ferjer fordi dei har føreseielege ruter og
last, og opererer etter kjente mønster og data (ver-, bølge- og straumforhold).
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Verdas første batteriferje MS Ampere i rute på Sognefjorden.

Verdas første batteridrivne ferje, MS Ampere, har no gått i rute sidan mars
2015. Drivstoffkostnader på strekninga er kraftig redusert. Batteri blir lada
med bruk av fornybar vasskraft via landnett. Batteripakkane som blir brukt
svarer til effekten av 1600 standard elbilbatteri. Ladinga ved kai tar omlag 10
minutt. I 2017 vil dette utviklast vidare. Då skal MS Folgefonn lanserast som
verdas første ferje med trådlaus lading, noko som vil effektivisera drifta av
nullutsleppsferjer. Og Ampere-prosjektet har bana veg for ny marknad i Noreg:
no krev alle nye offentlege ferjekontraktar låg- eller nullutsleppsteknologi.

Viking Lady: eit flytande “CleanTech”-laboratorium.

Eit eksempel på batterihybrid-system for offshorefartøy er prosjektet som er
gjennomført på Viking Lady (eigd av reiarlaget Eidesvik). Her er det utvikla eit
diesel-elektrisk framdriftssystem som bruker mindre drivstoff og som set nye
miljøstandardar i offshoremarknaden. Systemet reduserer NOx i lufta og
utsleppa av klimagassar, og sørger for meir miljøvenlege løysingar.
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Ny shipping – nye grøne konsept
I NCE Maritime CleanTech har dei også utvikla konseptet Urban Water Shuttle,
eit hurtiggåande passasjerfartøy utan utslepp. Fartøyet vil bli bygd i berekraftig
lågvektsmateriale som aluminium, med propellar som utnyttar den beste
hybride teknologien, for eksempel ein kombinasjon mellom brenselceller og
batteri.

Ein elektrisk “bybane” på fjorden? Her er konseptet
Urban Water Shuttle.

Eit anna konsept er Short Sea Pioneer, beståande av to fartøy som kan endra
godstransporten til sjøs. Ein gamal flåte og strengare utsleppsstandardar har
skapt behovet for nye løysingar i kysttransporten. Short Sea Pioneer består av
to skip: mor- og dotterfartøy. Denne kombinasjonen kan sikra ein logistikk som
sørger for regularitet, fleksibilitet og tilgjengelegheit. Konseptet kan overføra
meir godstransport frå veg til sjø, og samtidig redusera kostnader og utslepp
per last.

Korleis få meir godstransport frakta miljøvenleg langs
kysten? Her er konseptet Short Sea Pioneer.
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Stor interesse ute i verda
I 2014 fekk NCE Maritime CleanTech status som eit nasjonalt senter for
ekspertise (NCE). Det betyr at dei representerer verksemder og idear som
styresmaktene meiner har stort økonomisk potensiale. Målet er å fremja
norskutvikla maritim miljøteknologi i ein internasjonal marknad. Og det må til
om skipsfarten skal bidra i å nå heilt nødvendige internasjonale klimamål:

Slik ser ei klynge ut – NCE Maritime CleanTech samla til årskonferanse i
desember 2016.

- Noreg har eit fortrinn, og har vore tidleg ute i utviklinga av miljøteknologi.
Alle skal jobba med grønare løysingar no, også innanfor skipsfarten. Det betyr
at bedriftene i NCE Maritime CleanTech kan utnytta det forspranget dei har som
pionerar, men det krev innsats og godt samarbeid mellom nærings- og
forskingsmiljø, avslutter Hege Økland.

Nanoteknik skapar material som ändrar vår framtid
Foredrag på NTVA-møte i Trondheim 2.12.2016, Maria Strømme,
professor, Uppsala Universitet
I mitt föredrag tar jag er med på en resa in i det pyttelilla och in i framtiden och
visar varför jag tror att nanotekniken har möjlighet att helt ändra våra liv och
få våra barn och barnbarn att tycka att vi som är vuxna just nu levde
stenåldersliv. Jag berättar om hur nanoteknik kan användas för att bota cancer,
få förlamade att gå, och hjälpa oss att bygga en framtid baserat på material som
inte tar slut.
Allt handlar om vad vi kan göra med våra material, både med de som kommer
från växtriket och är förnyelsebara, och material som vi tar från gruvor. Jag
berättar också om varför brist på kunskap kan vara en viktig ingrediens för att
lyckas.
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Ordet Nano kommer från det grekiska ordet för Dvärg, men hur litet är det
egentligen?
En saltkristall, t.ex. är en jätte i nanosamanhang; den är 1 miljon nanometer.
Även den mänskliga cellen är gigantisk i
nanovärlden; ungäfär 20 000 nanometer. Det är
på längdskalan mellan 1 och 100 nanometer, vi
nanoteknologer använder våra verktyg. På just
denna längdskala bestäms nämligen de
egenskaper material har i vår vardag; så som
styrka och genomskinlighet och hur materialet
växelverkar med levande celler i vår kropp och
med strålning från solen.
Om vi gör en historisk tillbakablick så ser vi att
stora tekniska framsteg som totalt förändrar
förutsättningar för liv och samhälle kommer
ungefär två gånger per hundra år.
•

Tekniken att kunna massproducera textilier industriellt blev startskottet
för det vi kallar den industriella revolutionen i början av 1800 talet och
den innebar samtidigt att vår hälsa blev bättre: för tillgång till billiga
textiler gjorde nämligen att vi började byta kläder oftare och det ledde till
bättre hygien och minskad risk för epidemier

•

utvecklingen av järnvägen och ångtåg medförde att vi enkelt kunde
förflytta oss över stora landsträckor mot 1800talets slut . .

•

och i början på 1900 talet när vi utvecklade och sen började
massproducera bilar ändrades våra städer totalt.

Under slutet av förra seklet blev datateknologiutvecklingen helt avgörande och
den skapade dom kommunikation och informationsverktyg som vi idag tar helt
förgivna.
Gemensamt för alla dessa tekniksprång som vi har bakom oss är att
företrädarna för tekniken; de som kunde mest och som ledde utvecklingen,
INTE har kunnat vara visionära nog att förutse HUR mycket teknikstegen skulle
ändra människors vardag. Inga intervjuer eller annan dokumentation som jag
känner till visar att tex Steve Jobs eller Bill Gates på sent 70tal eller tidigt 80 tal
kunde förutspå hur beroende vi skulle bli av internet eller mobiltelefonen.
Just nu pekar i princip alla samtidsanalyser och forskningsrön på att
nanotekniken precis har börjat driva nästa tekniksprång och att vi befinner vi
oss ungefär där vi var på -70 talet inom utvecklingen av datorer när det gäller
nanotekniken.
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Det betyder att vi som jobbar med
nanoteknik kanske låter visionära när vi
berättar om allt vad denna teknik skall
kunna göra för mänskligheten men att vi
i själva verket inte har en chans att vara
fantasifulla nog att kunna förutspå hur
långt den har tagit oss om säg 20-30 år.
Och det är just det som gör att fasen vi
befinner oss i nu är så oerhört spännande.
Det är nu vi kan börja ge material exakt
dom egenskaper vi önskar att de skall ha,
vi är inte längre beroende av de egenskaper naturen har gett våra material,
utan vi kan bestämma själva. Och vi har ju material i allt runt omkring oss; i våra
mediciner, bilar, hus, och kläder. Hela vår kropp består av olika typer material.
Så vad kan stoppa oss från att göra tapeter och kläder som lagrar energi eller
material som reparerar trasiga hjärtan eller hjärnor?
Det finns risk för att vi kommer att bli nostalgiska framöver när vi tänker
tillbaka på 2016 när det mest avancerade vi gjorde var att sväva tyngdlösa på
internationella rymdstationen eller swisha pengar mellan våra mobiltelefoner.
Om man förenklar lite så kan man säga att nästan all nanoteknikforskning på
ett eller annat sätt fokuserar på att övervinna några av de största utmaningarna
mänskligheten nu står inför;
En är att klara energiförsörjningen på ett långsiktigt hållbart sätt. Just nu
använder jordens befolkning lika mycket energi som 20 miljarder mikrovågsugnar drar när de står på full effekt dygnet runt SAMTIDIGT.
För att vi som bor i rika länder skall kunna fortsätta att ha det bra samtidigt som
utvecklingsländerna skall hinna i kapp utan att vi förstör möjligheten till gott
liv på jorden för kommande generationer så behöver vi uppfinna material både
för att skörda och för att lagra energi på ett miljövänligt sätt.
Behovet är akut för jordens befolkning förväntas fördubbla sin energiförbrukning under de nästa 30 åren.
En annan gigantisk utmaning handlar om omställningen till en mycket äldre
befolkning på jorden; det så kallade demografiska skiftet. I denna utmaning
ingår att kunna bota sjukdomar som ofta drabbar oss när vi blir äldre och att
kunna hålla våra kroppar ungdomliga och arbetsdugliga långt upp i åldern, dels
för att vi inte skall kosta samhället i form av dyr vård och dels för att vi skall
kunna försörja oss och inte lägga en oöverkomlig börda på de allt färre unga.
Och självklart också för att vi skall kunna behålla en god livskvalitet under de
allt flera år vi får som gamla och njuta av det som gör livet meningsfullt.
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Just nu ökar vår genomsnittsålder, historiskt sett, i rasande fart. Om bara 30 år
förväntas 4 av 10 personer vara över 60 i många europeiska länder och i Japan.
Det innebär att när vi är ute på stan en lördag kommer vi inte alls att se så
många unga som vi gör idag. Vi kommer istället att se framväxten av så kallade
grey towns och silver cities som är anpassade för en äldre befolkning.
För att samhället skall klara av detta skift i ålderstrukturen ställs enorma krav
på utvecklingen av material och metoder som enkelt och billigt håller oss unga
och funktionella längre. Dyra höftledsoperationer eller människor som har
svårt att röra sig på grund av artros kommer vi inte att ha råd med; inte heller
utdragna cancerbehandlingar med tuffa biverkningar eller långvariga och inte
alltid så lyckosamma rehabiliteringar efter hjärtinfarkt eller stroke.
Jag skall nu ge några exempel på hur nanotekniken används för att möta dessa
stora utmaningar och jag börjar på energisidan.
Under bara en timme tar den del av jordens yta som vetter mot solen emot lika
mycket energi som hela jordens befolkning förbrukar på ett år.
Trots detta, kommer endast några enstaka procent av den energi vi använder
från solceller.
En av anledningarna till detta är att materialet i våra nuvarande solceller är för
kostsamt att producera så mycket av som skulle behövas för att en betydande
del av vårt energibehov skulle täckas av solenergi,
och samtidigt så är dagens
solceller inte jätteeffektiva;
dom absolut bästa klarar av
att omvandla ungefär 30%
av den instrålande solenergin
till
elektricitet
medan dom flesta har en
verkningsgrad som ligger
under 20%.
Med hjälp av nanoteknik har
man nu börjat göra solceller
som kräver väldigt liten
materialmängd samtidigt som energiinfångningen kan göras supereffektiv.
Mina kollegor i Lund, till exempel, gör skogar av nanotrådar, där varje tråd är
ungefär tusen gånger tunnare än ett hårstrå och som möjliggör att mycket mer
av energin från solen faktiskt kan tas tillvara.
När man har fångat in solenergin måste man också kunna lagra den. Dagens Lijon batterier, som vi har i våra datorer och telefoner, är riktigt bra på att lagra
energi, men batterierna görs av material som finns i begränsad mängd på
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jorden. Om väldigt många generationer efter oss skall kunna leva här och ha det
lika bra som vi måste vi börja göra batterier av förnybara material och inte vara
beroende av kobolt från gruvor eller fin grafit från oljeprodukter.
Jag och mina kollegor i Uppsala har visat att man kan göra batterier av den
cellulosa som produceras av grönalger som förorenar våra sjöar på sommaren
och av en bioplast man kan tillverka från den där träiga kärnan som finns i
mitten av en majskolv. Detta batteri döptes till algbatteriet när vi 2009 skrev
vår första vetenskapliga artikel om det. Vi jobbar nu för fullt med att få den här
typen av batterier tillräckligt bra för att man skall kunna tillverka dem i stor
skala.
Fördelarna med denna typ av gröna batterier är inte bara att de har en miljövänlig livscykel men även att man kan göra de i olika former. Böjbara och
mekaniskt starka batterier skulle vi kunna ha i våra tapeter, matförpackningar,
bilchassin och kläder för att kunna lagra energi på nya sätt.
När vi nu snart blir så många fler äldre på jorden behöver vi kunna reparera
kroppen med material som fixar det som är trasigt en gång för alla, för resten
av livet, då behöver vi lära kroppen att bli en fabrik som producerar det
material som behövs så att den kan reparera sig själv.
Om trasig vävnad i kroppen skall lagas på ett sätt som håller hela livet är det en
fördel att materialet som används i lagningen är kroppens eget. För att få en
skadad kropp att själv börja tillverka den vävnad som behövs för att reparera
sig och återfå sina ursprungliga, ungdomliga egenskaper behöver man gifta
ihop nanoteknik med bioteknik. Resultatet av denna förening är det som jag
tror kommer att ha allra störst påverkan på livskvaliteten och prestationsförmågan hos en åldrande befolkning.
I gränslandet mellan nano och bio kan man utveckla material som kan injiceras
eller på annat sätt tillföras kroppen för att få den att förstå vilken typ av vävnad
den själv skall börja bygga. Är det nytt ben som behövs, eller kanske nya nerver,
brosk, senor eller muskler? Den typ av nanobiomaterial som används för detta
kallar vi instruktiva material eftersom de skräddarsys för att kunna ge
instruktioner till kroppen om vad som skall produceras för att laga en skada.
Ben är den typ av vävnad som det har visat sig lättast att få kroppen att förstå
att den skall börja bygga på egenhand. Genom att spruta in ett instruktivt
nanobiomaterial med rätt sammansättning har man kunnat få kroppens egna
stamceller att begripa att det är just benceller de skall bli precis där man har
sprutat in det instruktiva materialet.
De första försöken i levande varelse gjordes i råttor och man visade snabbt att
råttan själv kunde bygga nytt lårben utan transplantation.
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Liknande metoder används redan idag inom tandkirurgin för att bygga nytt
käkben när det finns stora hål i benet där man skall sätta in en tandskruv. Och
de används även för att skapa större skallben hos barn där detta har växt ihop
för tidigt.
Att få kroppen att bygga nytt brosk har man också kommit långt med. Detta är
oerhört viktigt eftersom ungefär 1/3 av alla människor får artros. Artros är en
inflammationssjukdom som bryter ned brosket i kroppen. Tills nu har mer än
2 miljoner människor runt om i världen fått broskskador lagade genom
injektion av instruktiva material som bland annat innehåller kroppsegna celler.
Och resultaten ser lovande ut. Man har nu även börjat göra studier på mäniskor
med instruktiva material som inte innehåller några celler alls utan istället olika
molekyler som berättar för kroppens egna celler att här skall nytt brosk bildas.
På samma sätt som man kan göra ben och brosk har man också kunnat börja
göra nya muskler i människor med en sjukdom som gör att muskler förtvinar.
Denna metod kommer förhoppningsvis snart att kunna användas för att laga
många typer av muskelskador.
Hur är det då med mer avancerade organ som hjärta och hjärna?
Ja, för patienter som har haft hjärtinfarkt har man både genom insprutning och
genom att med titthålskirurgi lägga in tunna skikt av ett nanobiomaterial
kunnat få viss återväxt av den del av hjärtat som dött vid en infarkt. Så man kan
nog säga att kroppsegen konstruktion av nytt hjärta är på gång men det finns
en hel del kvar att göra.
Och hjärnan är nästa steg: Om man drabbas av en traumatisk hjärnskada eller
en stroke så får man ett område i hjärnan som är dött. Den döda delen kan sen
bli större och denna spridning av död hjärnvävnad kan man idag stoppa om
man vidtar åtgärder mycket tidigt. Nu börjar man vid forskningsfronten även
se att det är möjligt att återuppliva de döda områden i hjärnan så att man kan
få tillbaka den hjärnfunktion som gått förlorad genom att tillföra instruktiva
material i de döda delarna. Även om man om 10 år, kanske rutinmässigt,
kommer att kunna bygga nya delar av hjärnan måste det till mycket träning för
att dessa nya hjärnceller ska lära sig vad de skall göra oavsett om det handlar
om att se till att man kan prata, röra en arm eller forska fram nya ännu smartare
material.
Ibland kan en gnutta okunskap vara det som behövs för att lyckas:
Under mer än 100 år har flera vetenskapliga artiklar beskrivit att det var
omöjligt att göra ett magnesiumkarbonatmaterial som var poröst och där
atomerna var placerade på ett oordnat sätt istället för att sitta fint och
ordentligt i gitterstrukturer.
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I naturen har man aldrig hittat ett sånt material, och många forskare har försökt
skapa det, men misslyckats och därmed dragit slutsatsen att materialet var
omöjligt att framställa.
Av en slump, eller rättare sagt en olyckshändelse, lyckades vi göra detta
material, vi glömde helt enkelt kvar våra ingredienser i ett reaktionskärl allt för
länge. Vi hade testat att göra materialet många gånger och misslyckats varje
gång precis som alla andra som hade försökt innan oss.
Det fanns förmodligen EN viktig skillnad mellan oss och de som hade försökt
efter första experimenten i början på 1900 talet. Vi hade inte läst om de tidigare
misslyckade försöken som lett till slutsatsen att materialet inte gick att göra.
Vi var helt enkelt inga experter på magnesiumkarbonat utan ville göra det här
materialet eftersom vi visste att magnesiumkarbonat går att äta.
Vi tänkte att om vi kunde göra en ätbar magnesiumkarbonat med massor av
små porer inuti så skulle vi kunna lösa ett av dom största problemen läkemedelsindustrin har idag.
Mer än 80 % av alla läkemedel som är under utveckling hos läkemedelsbolagen
är svårlösliga; de är svåra att hålla stabila i en form som kroppen kan ta upp.
Man har alltså hittat många läkemedelsmolekyler som fungerar för att bota
eller lindra en rad sjukdomar, så som Alzheimers, fetma, svår värk, reumatism
och flera hjärt-kärlsjukdomar, men dessa läkemedel når inte de behövande
patienterna eftersom de verksamma läkemedelsmolekylerna så snabbt
arrangerar sig i en struktur som kroppen inte kan ta upp.
Om man kan lägga in såna läkemedelsmolekyler i ett ätbart material med
supertrånga, nanometersmala porer så TVINGAR man dem att behålla en form
som kroppen faktiskt kan ta upp. Och det var DETTA vi ville använda en porös
magnesiumkarbonat för.
När vi väl lyckats göra detta matetrial, som vi gav namnet Upsalite, fick vi det
oerhört spännande, för plötsligt hade vi ett material i våra händer som ingen
förut hade undersökt. Vi såg snabbt att Upsalite faktiskt fungerade oerhört väl
för att hjälpa svårlösliga läkemedel att behålla en gynnsam form.
Men vi upptäckte också en rad andra och oväntade egenskaper hos detta nya
material. Det hade en häpnadsväckande förmåga att suga upp fukt från
omgivningen vilket är väldigt användbart i många olika tillämpningar.
I hockeyrinkar tillexempel skulle man inte kunna se särskilt mycket av en match
om man inte har möjlighet att hålla luften fri från imma, och när man tillverkar
batterier eller annan typ av elektronik måste man ha torkfläktar med material
som kan dammsuga upp de sista fuktmolekylerna som finns i luften.
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Hela Upsalite projektet har lärt mig en viktig läxa. Alla har vi ju brister,
svagheter och… kunskapsluckor. Ibland är det just våra svagheter som bidrar
med det lilla extra som skall till för att avgörande steg framåt kan tas.
Historien innehåller många exempel på det. Att vi inte hade koll på all litteratur
som beskrev Upsalite som omöjligt att framställa gjorde att vi attackerade
uppgiften att göra materialet med en respektlöshet vi annars inte skulle haft:
utan denna kunskapsbrist hade vi nog inte vågat experimentera så vårdslösts
som vi gjorde och lite slarvigt glömma kvar de där ingredienserna över en helg.
Jag tror att kombinationen av spetskunskap inom vissa områden och
kunskapsluckor inom andra, blandat med optimism, naivitet, viljan att lyckas
och mycket drivkraft och energi fungerar för att nå de flesta mål man sätter upp
i livet och kanske också några man inte visste att man hade.
I mitt föredrag berättar jag även om hur man kan bota cancer med nanoteknologi och hur man nu har fått de första förlamade människorna att gå igen
med denna teknik.
Vi lever i en tid där vi ser att vi har verktyg som gör det möjligt att totalt ändra
förutsättningarna för vår hälsa, vår industri och våra liv. Det är ju just nu vi har
chansen att skapa oss en konkurrenskraftig position internationellt. För små
länder som Sverige och Norge, som inte kan konkurrera med massarbetskraft
och inte vill konkurrera med låga löner, är vår bästa chans att skapa
förutsättningar som hjälper starka nano och nanobioföretag att växa här. Vi
behöver ta fram strategier både nationellt och inom olika branscher och i
individuella företag. Just nu är the window of opportunity öppet!
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INDUSTRIELT RÅD
Industrielt råds formål og rolle, erfaringer og fremtidige
behov
Årsmøtet i Industrielt råd ble avholdt onsdag 2. mars 2016 i DNVAs lokaler,
Drammensveien 78, Oslo. Suzanne Lacasse (SL) – leder av Industrielt Råd (IR)
– innledet til en diskusjon om IRs oppgaver og funksjoner. Formålet var å
klargjøre IRs rolle og medlemmenes og NTVAs forventninger. Det gjaldt også
oppgavene til arbeidsutvalget i IR. Diskusjonen er viktig for at IR kan gjøre et
meningsfylt arbeid for medlemmene, samtidig som NTVAs behov dekkes.
SL påpekte at det ut fra NTVAs behov er meget viktig å beholde Industrielt Råd.
IR fungerer i dag primært som en viktig finansieringskilde gjennom de
kontingentene som innkreves. Med en inntekt på 1 375 millioner kroner stod
IR for 51 % av akademiets driftsinntekter i 2015. I 2016 kan vi – som i fjor –
notere 39 medlemmer. Norut har gått ut ved siste årsskifte, mens Multiconsult
har kommet inn.
Til tross for vanskelige tider i næringslivet, håper akademiet å løfte inntektene
fra Industrielt Råd til 1 425 millioner i 2016. SL trakk frem at IR bl a kan styrke
forbindelsen mellom akademiet og næringslivet, gi råd til akademiet og fremme
forslag om utredninger i akademiets regi.
I diskusjonen kom det frem at IR og akademiet bør benytte mulighetene til å
komme i kontakt med undervisningsmiljøene. Det er svært viktig med nær
kontakt mellom næringsliv og akademi om universitetene skal lykkes i sitt helt
nødvendige moderniserings- og omstillingsarbeid.

Valg av to representanter til Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget i NTVAs industrielle råds består av rådets leder, NTVAs
president, visepresident og generalsekretær og tre personer fra bedrifter og
institusjoner som er medlemmer av IR. Bjørn Sund og Ole Gunnar Selvaag stod
på valg. Ole Gunnar Selvaag ønsket ikke gjenvalg. Han var foreslått erstattet fra
spesialrådgiver Hans Kåre Flø fra Tekna. Bjørn Sund var innstilt på gjenvalg.
Bjørn Sund og Hans Kåre Flø ble – med akklamasjon – valgt som medlemmer av
AU for en periode på to år.

Innovasjon og omstilling. Fra ord til handling – seminar
Etter årsmøtet i Industrielt råd var det et seminar hvor temaet var innovasjon
om omstilling.

NTVA Årbok 2016

75

Det hadde lykkes Industrielt råd å få avtale med meget kompetente fagpersoner
på feltet.
•

Statssekretær Dilek Ayhan, Nærings- og fiskeridepartementet innledet om
Regjeringens tiltak og virkemidler. (Et sammendrag av hennes innlegg er
gjengitt i årbokens kapittel med faglige foredrag.)

•

Adm.dir. Walter Qvam, Kongsberg Gruppen AS fortalte om Kongsberg
Gruppens aktive nyskapnings- og omstillingsarbeid (har vi noen OH-bilder
fra foredraget?)

•

Direktør Kåre Bjarte Bjelland, Eramet Norway presenterte prosjekt New
ERA som skal gi økt konkurransekraft gjennom utvikling av ny energi- og
klimateknologi

•

Leder for innovasjon Pål Midtlien Danielsen, NILU innledet om instituttets
arbeid for å skape innovasjon i det grønne skiftet

•

President i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg – professor NTNU – tok opp
behovet for tiltak og forslag til tiltak sett fra kvalifiserte teknologiske
arbeidstagere

Fra venstre: Dilek Ayhan, Walter Qvam og Lise Lyngsnes Randeberg
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Det var en stor og interessert tilhørerskare under seminaret

Etter seminaret var det felles middag.
(Industrielt råd er også omtalt i styrets årsberetning.)
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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
Eivind Hiis Hauge

1955 – 1958
1959 – 1964
1965 – 1970
1971 – 1978
1979 – 1984
1985 – 1992
1993 – 1998
1999 – 2004
2005 – 2008
2009 – 2010
2011 – 2012
2013 – 2015
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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

WANG, Huijin

1964

2013

WELCH, Barry John

1935

1990

YOSHIKAWA, Hiroyuki

1933

2009
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Norske medlemmer 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

STRØMME, Maria

1970

2016

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

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

BERGEM, Torstein

1940

1988

BISGAARD, Sverre

1948

2003

BJØNTEGÅRD, Hans Ole

1932

1988
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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

CHEN, Duan

1960

2016

COLD, Birgit

1936

1987

COMES, Martina (Tina)

1982

2016
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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

EFTESTØL, Trygve

1967

2016

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

ENGAN, Kjersti

1971

2016

ENGER, Finn Helge

1929

1986

ENGH, Thorvald Abel

1934

1973

ENGJA, Hallvard

1935

1974

ERGA, Olav

1929

1965

ERIKSRUD, Morten

1945

1987

ESCALONA, Alejandro

1973

2016

EVJE, Steinar

1968

2011

FALEIDE, Jan Inge

1955

2008

FALNES, Johannes

1931

1982
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FALTINSEN, Odd Magnus

1944

1977

FANNELØP, Torstein Kjell

1931

1974

FARESTVEIT, Anders

1938

2003

FERGESTAD, Ragnvald

1926

1970

FET, Annik Magerholm

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
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GRANDE, Tor

1963

1999

GRANMO, Ole-Christopher

1976

2016

GRAUE, Arne

1955

2011

GREGERSEN, Øyvind Weiby

1978

2011

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

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

HARTVIGSEN, Gunnar

1961

2016

HAUBACK, Bjørn C.

1957

2006
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HAUGE, Eivind Hiis

1937

1986

HAUGE, Torleif Matland

1947

1991

HAUGLAND, Anders

1971

2015

HAVER, Sverre Kristian

1951

2015

HEGGERNES, Pinar

1969

2014

HEGGSTAD, Ragnar

1915

1964

HELLE, Torbjørn

1932

1986

HELLESLAND, Jostein

1943

2012

HEMMER, Per Christian Møller

1933

1966

HENRIKSEN, Knut

1947

2016

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

HIORTH, Aksel

1973

2016

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
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HOPPERSTAD, Odd Sture

1963

2004

HOVEM, Jens Martin

1937

1987

HOVLAND, Geir

1970

2013

HUGLEN, Reidar

1948

1996

HUNDERI, Ola David Raa (død 13.6.2016)

1939

1983

HUSLID, Jon Martin

1940

1980

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 (død 26.3.2017)

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
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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

JOHNSEN, Roy

1956

2011

JOHNSON, Hein Tore

1943

2014

JOHNSSON, Anders

1939

1989

KAVLIE, Dag

1939

1976

KELLAND, Malcolm Andrew

1963

2016

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

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
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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

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 (død 7.1.2017)

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

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
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MALTHE-SØRENSEN, Didrik

1942

2004

MANGERUD, Gunn

1961

2011

MARKESET, Tore

1962

2012

MARSTEIN, Nils

1950

1999

MARSTRANDER, Rolf

1935

1997

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

MIDTGÅRD, Ole-Morten

1967

2016

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
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MÅRDALEN, Jostein

1962

2006

NADEAU, Paul H.

1952

2014

NARUM, Paul (død 23.2.2017)

1951

1994

NES, Erik Aasmund

1939

1986

NIELSEN, Finn Gunnar

1951

2002

NILSEN, Bjørn

1950

2002

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
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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

PERKIS, Andrew

1961

2010

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

PEDERSEN, Rolf Birger

2015

REME, Philip André

1972

2010

REMSETH, Svein

1943

1995

RINGDAL, Ole

1956

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

RUUD, Kenneth

1969

2016
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RYTTER, Erling

1947

1987

RØDLAND, Arild

1947

1983

RØE, Bjørn Edin

1937

1975

RØED-LARSEN, Trygve

1939

1995

RÖHRICH, Dieter

1957

2008

RØNNEKLEIV, Arne

1941

1986

RØNNEVIK, Hans Christen

1945

2013

RØNNING, Magnus

1969

2015

RØNQUIST, Einar Malvin

1956

2005

RØREN, Eivald Mikal Qvernheim (død 4.8.2016)

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 (død 25.4.2017)

1937

1982

SCHEI, Asle

1936

1999

SCHJELDERUP, Bill

1958

2011

SCHNITLER, Diderik Børsting

1946

1995

SEIP, Kristian

1962

1999

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
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SJØEN, Karl

1953

1995

SKALLERUD, Bjørn Helge

1959

2009

SKAUG, Erik

1944

1998

SKJÆVELAND, Svein M.

1945

2006

SKJÅK-BRÆK, Gudmund

1946

1999

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 (død 29.1.2017)

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

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
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SUND, Bjørn Arne

1950

2001

SUNDE, Svein

1952

2013

SUNDSBØ, Svein

1943

1993

SURGUCHEV, Leonid M

1960

2016

SVENDSEN, Berit

1963

2002

SVENDSEN, Hallvard Fjøsne

1948

2000

SVENDSEN, Torbjørn

1955

2002

SVENSSON, Ulf Peter

1964

2010

SVAASAND, Lars Othar (død 23.2.2017)

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

SØGNEN, Ole Gunnar

1954

2014

SØLVBERG, Arne

1940

1977

SØNJU, Otto Kristian

1938

1978

SØNNELAND, Lars

1945

2016

SØRBYE, Haakon

1920

1973

SØRDALEN, Ole Jakob

1965

2002

SØREIDE, Tore Helge
SØRENSEN, Asgeir J

1948
1964

1989
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
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TRULSEN, Jan

1940

1989

TRYGGESTAD, Svein

1946

1992

TUSET, Johan Kristian Skei

1932

1989

TVEIT, Halvard

1949

2004

TVEITO, Aslak

1961

2005

TVETERÅS, Ragnar

1966

2016

TYBELL, Thomas

1970

2005

TYSSØ, Arne

1945

1999

TØNDER, Kristian

1937

1990

TØNSETH, Erik

1946

1992

TØRRESEN, Jim

1964

2016

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

1960

2010

WENNERÅS, Svein
WHITSON, Curtis Hays

1934
1956

1989
2012

WILLE, Gunnar Edvard

1937

1986
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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

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 2016
Odd E. Gjørv
Født 5. februar 1935 – død 16. februar 2016
Det var med stor sorg vi fikk beskjed om at vår
gode kollega Odd E. Gjørv brått døde 16. februar,
81 år gammel. Det var også med vantro, for Odd
var en sjeldent sprek professor rmeritus. Han
svømte sine daglige 2000 m morgenbad og for få
år tilbake besteg han Kilimanjaro, med mindre
anstrengelser enn langt yngre deltagere i
ekspedisjonen.
Odd ble uteksaminert siv.ing. i 1958 og fullførte
sin Licensiatgrad bare tre år etter, begge deler
ved NTH. I sine første år som forsker var han
knyttet til Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann og
stod i spissen for omfattende undersøkelser av
levetid og nedbryting av betong, som han også
førte frem til en dr.techn-avhandling i 1971.
Tusenvis av studenter, nasjonalt og internasjonalt, har fått sine kunnskaper i
betongteknologi fra Odd sine forelesninger, kompendier og lærebøker. Hans
siste bok om bestandighet av betongkonstruksjoner ble for eksempel oversatt
til kinesisk så sent som i fjor. I løpet av sine nesten 60 års akademiske virke med
hovedbase i Trondheim ved NTH/NTNU, som forsker, førsteamanuensis,
professor, instituttleder og emeritus, har han signert mer enn 400 publikasjoner, som er flittig sitert i betonglauget.
Odd var en internasjonal kapasitet med et stort nettverk og mange venner, som
visste å sette pris på hans kunnskaper. Ikke så merkelig kanskje, tatt i
betraktning av at han fra 1971 til 1995 var involvert i mange av betongkonstruksjonene knyttet til utbyggingen av olje- og gassfeltene i Nordsjøen – en
periode som virkelig satte Norge på verdenstoppen innen betongbransjen. Odd
fikk en rekke internasjonale priser og var komitémedlem i de mest anerkjente
faglige foreninger, som American Concrete Institute, European Concrete
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Association, International Association for Pre-stressed Concrete Structures og
en rekke andre, blant annet NTVA, der han ble medlem i 1979.
For litt over ett år siden fikk vi vite at Odd sine forskningsresultater fra 1960
tallet var opptatt i Norges Dokumentarvregister, den norske delen av UNESCO's
Memory of the World-register. Det var med stolthet vi mottok beskjeden og som
nå føles ekstra viktig fordi hans innsats dermed lever videre.
På vegne av venner og kolleger ved NTNU,

Karl Vincent Høiseth
Institutt for Konstruksjonsteknikk

Terje Østvold
Født 29. oktober 1938 – død 2. april 2016
Terje Østvold ble født 29.10.1938 i Stavanger og
døde etter lengre tids sykdom 2.4.2016.
Terje vokste opp i Bergen og Oslo og ble
utdannet sivilingeniør fra Kjemiavdelingen NTH
i 1962, tildelt graden dr.ing (Ph.D) i 1966 og
dr.techn. i 1971. I tiden 1962–1969 var han
stipendiat ved NTH, inklusiv ett år som postdoktor ved University of Chicago. Fra 1970 til
1974 var han førsteamanuensis ved AVH. Han
ble utnevnt til dosent ved NTH i 1975 og var
professor fra 1982 til 2008 ved Institutt for
uorganisk kjemi, NTH, senere Institutt for
materialteknologi, NTNU.
Hans vitenskapelige karriere spenner over
mange felt og han har ca. 160 internasjonale
publikasjoner. Han startet som høytemperaturkjemiker med termodynamiske
studier av saltsmelteblandinger. Mer anvendte forskningsfelter var
elektrolytisk fremstilling av magnesium, aluminium, niob, neodymium og sink.
Spektroskopi ble også en viktig undersøkelsesmetode. Han hadde utstrakt
samarbeid med andre forskningsmiljøer i Europa og særlig i Patras i Hellas,
hvor han oppholdt seg mange somre. I tillegg var han å se på konferanser
verden rundt. Han underviste både generell kjemi og anvendt termodynamikk
i mange år, introduserte kooperativ læring og var dypt interessert i sine
studenter. Han har veiledet 30 doktorstudenter. Han fikk tidlig anerkjennelse
for sin forskning og fikk Norsk Vareforsikringspris for fremragende forskning i
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høytemperaturkjemi i 1974. Han var innvalgt i Norges Tekniske
Vitenskapsakademi fra 1987, og han var også medlem i Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskap.
Terjes effektivitet gjorde at han kunne påta seg mange viktige verv ved siden av
forskningen. Han har i lengre perioder vært medlem av styret for både NTH,
NTNU, SINTEF og NAVF, formann og viseformann for Kjemiavdelingen,
formann for NAVF´s Instrumentservice, medlem av NTHs Sentrale
undervisningskomite, medlem av Anders Jahres fond og instituttbestyrer for
Institutt for uorganisk kjemi. Han har hatt stor betydning i disse verv ved sin
grundighet og sin problemløsningsevne.
Det ble holdt et seminar i 1998 ved hans 60 årsdag med en monografi med 30
publikasjoner. Da var han allerede fokusert på det forskningsfelt som skulle
oppta han i hans seneste år, nemlig salt- og mineralavleiring, såkalt Scaling. Saltog mineralavleiringer i oljebrønner er, ved siden av korrosjon, det største
problemet for olje og gassfelt i drift. Avleiringer kommer når det følger vann
med i brønnstrømmen. Oljebrønnene kan bli helt tilstoppet av saltavleiringene,
slik at man må stenge brønnen eller gå inn med dyre rigger for å stake opp. Terje
har med basis i eksperimenter og litteraturdata utviklet et Multiscale-program
som er et simuleringsprogram, der man legger inn den kjemiske sammensetning av oljen, gassen og vannet, pluss reservoarets trykk og temperatur. Ut
kommer svaret på når utfellingsproblemer vil oppstå, og hvor store de vil bli.
Dette er også viktig ved planlegging av nye utbygninger. Programmet er
kommersialisert og lisensiert internasjonalt. I 2000 fikk Terje Statoils
forskningspris for denne bragden.
Terje har også utviklet en metode for å sprøyte vann med tilsetningsstoffer i
steinsprekker under tunnelbygging, slik at det dannes kalkstein som tetter. Det
ble utprøvd i Eiksundtunnelen i 2010 med 80 % tetting. Dette prosjektet er også
kommersialisert og er under videre utvikling.
Men Terje var mye mer enn en førsteklasses fagmann. Han var en hjelpsom
kollega og en hjertevarm venn. Inkluderende og ofte ufattelig raus.
Kjemiekspertisen ble grunnlaget for spennende matlaging. Terje serverte alltid
førsteklasses mat og vin, og var ikke redd for utfordringer som å tilberede
helstekt lam. Han var en lidenskapelig tangodanser, og en inspirasjon for
tangomiljøet i Trondheim. Dro til Argentina for å lære mer, og inviterte
tangodansere hit. Vi er mange som er blitt beriket av Terjes vennskap. Vi bøyer
oss i sorg, med dyp respekt og takknemlighet.

Harald A. Øye
Eivind Hiis Hauge

NTVA Årbok 2016

103

Hans Skoie
Født 13. januar 1938 – død 11. april 2016
Hans Skoie døde 11. april 2016, 78 år
gammel. En engasjert entreprenør og en
tydelig forskningspolitisk stemme er borte. I
nær et halvt århundre var han med på å prege
den offentlige debatten om forskning i Norge.
Hans Skoie kom fra Mandal til Oslo i 1958 og
ble cand. real ved Universitetet i Oslo med
hovedfag i matematikk. Ved universitetet
deltok han aktivt i studentpolitikken og fattet
etter hvert stor interesse for den pågående
debatten om norsk forskning utover 1960tallet.
Etter hovedfaget ble Skoie i 1965 knyttet til
Kilde: NIFU NAVFs utredningsavdeling som etter hvert

ble til NAVFs utredningsinstitutt og senere til
NIFU. Med inspirasjon fra USA og England bygget Skoie opp studier av
forskning, forskningspolitikk og forskningsorganisasjon. Hans stipendopphold
på Harvard på slutten av 60-tallet ble avgjørende. Her studerte han
forskningspolitikk under nestorer som Don Price og Everett Mendelssohn. Like
viktig var hans forskningsopphold ti år senere ved Science Policy Research Unit
(SPRU) i Brighton – også her blant de verdensledende fagmiljøer på feltet.
På NAVFs utredningsinstitutt ble han raskt en drivende kraft. Et av hans første
markante bidrag var å lede arbeidet med å utvikle en nasjonal forskningsstatistikk og slik var han med på å legge grunnlaget for en FoU-statistikk som
Norge i dag fortsatt vinner internasjonal anerkjennelse for. Han bygget også
systematisk opp landets største forskningspolitiske bibliotek. På slutten av
1970-tallet etablerte han også fagbladet Forskningspolitikk der han virket som
meningssterk redaktør i 25 år, og hans ånd preger fortsatt bladet på en positiv
måte.
Det er nok som debattant at Skoie framfor alt vil bli husket – om veivalg,
organisering og virkemidler i norsk forskning. Gjennom en rekke seminarer og
konferanser i det som ble kalt "Skoies forskningspolitiske salong", skapte han
en aktiv møteplass gjennom flere tiår. Han presenterte her både nasjonale og
utenlandske forskere og forskningspolitikere og var selv en tydelig deltaker.
Det var ikke få spørsmål han hadde sterke meninger om – noen temaer var
tilbakevendende som forskningspolitisk rådgivning og koordinering, FoUbudsjettet, både størrelse og prioriteringene, og etter hvert også den norske
deltakelsen i EU-forskningen, der han var skeptisk.
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Med Hans Skoies sterke engasjement var det ikke overraskende at han var en
engasjert deltaker i debatten rundt etableringen av Norges forskningsråd i
1993. Skoie var en av de mest kritiske da de fem forskningsrådene ble slått
sammen til ett forskningsråd. Han aksepterte ikke premissene i Grøholtutvalget som pekte på at grensene mellom de ulike forskningsartene ble mindre
skarpe og at det nå lå til rette for et råd som skulle sikre både helhet og
mangfold. Utvalget mente også at ett råd kunne følge opp forskningens tydelige
samfunnsrolle på en bedre måte. Skoie hevdet at grunnforskningen fortsatt
burde ha sitt eget råd, og han fremmet disse synspunktene i mange år. Det ble
aldri kjedelig med Hans Skoie i manesjen.
Skoie holdt seg ikke til den nasjonale andedam, men bygget opp et bredt
internasjonalt nettverk gjennom sitt internasjonale engasjement. Hans genuine
interesse for internasjonale forskningspolitiske spørsmål gjorde han i stand til
å plassere norsk forskningspolitikk i en større internasjonal sammenheng.
Hans Skoie var en sentral rådgiver for en rekke forskningspolitiske råd og
utvalg i Norge og i internasjonale organisasjoner som OECD. Han hadde verv og
ekspertoppdrag både i Norge og internasjonalt, herunder "advisory editor" i det
anerkjente tidsskriftet Research Policy, og styremedlem i The European
Association for Studies of Science and Technology og i OECDs ekspertgruppe
om forskningsindikatorer. Han var initiativtaker og leder for Nordisk kontaktgruppe for studier av forskning (1970-80) og medlem av Norges Tekniske
Vitenskapsakademi. Han ble i 1992 professor II i studier av forskningspolitikk
ved Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) i Trondheim.
Skoie var ikke bare en aktiv debattant og forfatter av kronikker og debattinnlegg, slik de fleste kjenner han. Han publiserte også en rekke
fagfellevurderte bidrag i norske og utenlandske tidsskrifter, og i 2005 supplerte
han sitt standardverk fra 1984 om norsk forskningsorganisasjon og -politikk
etter krigen med en ny, oppdatert framstilling i boken «Norsk forskningspolitikk i etterkrigstiden» (2005), også et standardverk om temaet.
Hans Skoie pensjonerte seg mot slutten av 2006, men fulgte godt med i
pågående politiske prosesser i årene som fulgte, særlig på det forskningspolitiske området. Han fortsatte å skrive innlegg og artikler, i dagspresse som i
Forskningspolitikk, til det siste. Norsk forskningspolitikk har mye å takke Hans
Skoie for.

Arvid Hallén
Randi Søgnen
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Per-Simon Kildahl
Født 4. juli 1951 – død 21. april 2016
Per-Simon Kildahl var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi fra
2006. Dette minneordet er skrevet av kolleger ved Chalmers Universitet.
Professor Per-Simon Kildal tragically passed
away on April 21, 2016, after a very short period
of illness. He was born on July 4, 1951. He was
employed and became Professor at Chalmers
University of Technology in 1989.
Before that he held several positions as
researcher at Norwegian University of
Technology (now Norwegian University of
Science and Technology), ELAB and SINTEF all in
Trondheim, Norway. He obtained his M.S.E.E.,
PhD, and doctor technicae (an old style doctoral
degree) degrees at Norwegian University of
Technology in 1975, 1982, and 1990,
respectively. He became fellow of the IEEE in 1995.
Prof. Per-Simon Kildal was an outstanding antenna specialist and the author or
coauthor of over 700 papers in journals and conferences, concerning antenna
theory, analysis, design, application and measurement techniques. He was one
of the most productive authors at Chalmers and has been cited almost 9000
times. His most cited paper entitled “Artificially soft and hard surfaces in
electromagnetics” was published in IEEE Transactions on Antennas and
Propagation in 1990 and has been cited more than 400 times. Prof. Kildal holds
many granted patents for reverberation chambers, reflector antennas, dipole
antennas, meta material applications and most recently GAP™ waveguide
technologies.
Prof. Kildal had an extremely high international reputation in electromagnetics,
antenna theory, and wave propagation. The quality and quantity of his research
place him in the top 1% researchers in these areas worldwide. His work has had
a major impact in the field of applied electromagnetics for antennas and
propagation research, development and production. Prof. Kildal had an
uncanny ability to grasp new concepts, “to see the big picture and hear the grass
growing” while managing comfortably with the mathematical details. It is very
rare to encounter a scientist, who is equally versatile and highly successful in
theory, hardware and application. It was this versatility, coupled with hard
work and a fertile imagination that contributed to Prof. Kildal’s successes and
international reputation.
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Prof. Kildal was awarded with several prestigious international prizes, most
notably the “Distinguished Achievement Award” of the IEEE Antennas and
Propagation Society. Kildal was invited to give keynote talks at conferences all
around the world at numerous occasions and was appointed IEEE
Distinguished Lecturer for two periods. Prof. Kildal was the recipient of a
prestigious individual European Research Council Advanced Grant in 2013.
Per-Simon made important contributions to radio astronomy instrumentation,
in particular via his work in helping design the Gregorian secondary optics
installed on the Ø305m radio telescope in Arecibo, as part of its major upgrade
in1997. His work significantly improved the performance of the Arecibo dish,
which is to date the largest and most sensitive radio telescope in the world.
Additionally, the Eleven-antenna ultra-wide band feed, a patented invention of
Prof Kildal, is under consideration for use on the Square Kilometre Array (SKA),
which is the next huge step in centimetre and metre wave radio astronomy. The
Eleven-feed is also being used in geodetic Very Long Baseline Interferometry in
order to realize the new specifications of broadband observing which will allow
submillimetre accuracy position determination over global baselines.
Kildal has invented industrialized antennas used in successful products like
Ericsson’s MINILINK.
Kildal was the founder of Bluetest AB and Gapwaves AB. Bluetest AB provides
new Over The Air (OTA) measurement technology for wireless devices with
Multiple Input Multiple Output (MIMO) antenna systems. Their well proven
reverberation chamber test systems are a result of Per-Simon’s research at
Chalmers and they are now used by many companies and operators all around
the world. The innovative measurement technology of Bluetest is now adopted
in international standards. Gapwaves AB aims at commercializing the GAP™
waveguide technology as the leading technology platform for millimeter wave
and terahertz applications and the focus is on developing a mass production
method for manufacturing of GAP™ waveguide based antennas. The GAP™
technology is a result and further development of Kildal’s pioneer work on soft
and hard surfaces.
Per-Simon taught Antenna Engineering based on his antenna textbook, which
recently came out in a new release, and he has supervised and led 24 students
to a PhD degree and 9 to a Licentiate degree. He has been very active in the
antenna systems community such as COST (the European Cooperation in
Science and Technology) actions, EuCAP (European Conference on Antennas
and Propagation), EurAAP (the European Association on Antennas and
Propagation), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), to
mention the most important ones. He was conference chair of EuCAP 2013
which was organised in Gothenburg and was a great success. He was also a
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popular and appreciated lecturer at antenna courses organised by ESoA
(European School of Antennas) and others.
Per-Simon had great success with his research and was a very active researcher
until he passed away. He initiated and was the main driver of the application
for the Chalmers Antenna Systems Excellence Center (Chase) which started in
2007 with funding from Vinnova, participating companies and Chalmers. Chase
has been a very big success with excellent evaluations by international experts
and has contributed to the success of the participating companies. During the
last few years, Per-Simon was more active than ever and has been the main
writer of three proposals for large research initiatives on OTA and GAP™
technologies. He was also in the process of writing a fourth proposal for an
Industrial Research Center (IRC) during his last months before his tragic death.
This proposal will be continued by his colleagues in the division of antenna
systems and they will continue in Per-Simons footsteps.
Per-Simon was able to do what he loved to do until the very end. He participated
in the EuCAP 2016 conference in Davos when he got a rupture on the aorta and
came to hospital where he had two surgeries. Unfortunately, he did not survive
the surgeries. He was in coma for one week after the surgeries and then passed
away on April 21, 2016. The day before the conference, he was skiing in the alps
with one of his daughters and a few more friends. Skiing was among his favorite
interests outside of work. He spent the Easter break with his family and friends
in the Norwegian mountains almost every year. During the last few years he has
taken his research group for a very appreciated long skiing weekend also to the
Norwegian mountains. He was always joking about that participation in the
skiing weekend was a requirement to get a PhD degree in the antenna group.
The death of Per-Simon is a very tragic loss for his family, the scientific
community, Chalmers, and the colleagues at the Department of Signals and
Systems. Per-Simon is survived by his wife, two daughters and a brother. We
will all miss him very much.

Arne Svensson, Head of Department Signals and Systems, Chalmers
Jan Carlsson, SP Technical Research Institute
John Conway, Director of Onsala Space Observatory
Marianna Ivashina, Associate Professor, Antenna Systems Division, Chalmers
Jian Yang, Associate Professor, Antenna Systems Division, Chalmers
Rob Maaskant, Associate Professor, Antenna Systems Division, Chalmers
University of Technology
Ashraf Uz Zaman, Assistant Professor, Antenna Systems Division, Chalmers
University of Technology
Andres Alayon Glazunov, Assistant Professor, Antenna Systems Division,
Chalmers University of Technology
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Ola David Raa Hunderi
Født 4. september 1939 – død 13. juni 2016
Den velkjente og høgt respekterte professor i fysikk,
Ola David Raa Hunderi, døydde 13. juni 2016, 77 år
gamal. Hunderi vaks opp i Lærdal som yngste av seks
sysken. Han studerte teknisk fysikk ved NTH og vart
sivilingeniør i 1963. Frå 1966 studerte han ved
University of Maryland, USA, der han tok PhD-grad i
materialoptikk i 1970. Etter postdoc-opphald ved
Victoria University, New Zealand i to år og ved
Chalmers i Gøteborg i fire år kom han tilbake til
Trondheim og NTH i 1976 som vikarprofessor ved
Metallurgisk Institutt og forskar ved SINTEF. Han vart
utnemnd til professor i Almen fysikk ved NTH i 1981, ei stilling han heldt til
nådd aldersgrense i 2009.
Som forskar og universitetslærar var Hunderi ein allsidig person.
Forskingsinnsatsen kan grovt sett delast i to kategoriar: fysiske metodar i
fysikalsk metallurgi, og materialforsking med optiske og spektroskopiske
metodar. Hans gode kunnskapar i matematikk og numeriske berekningar gav
opphav til eit nytt fagområde ved Metallurgisk institutt på 90-talet:
Datasimulering og modellering av materialoppførsel ved industrielle prosessar.
Han tok også opp studium av såkalla «metalliske glas».
I optisk basert materialforsking gjorde han, saman med forskarar i Gøteborg,
Berlin og Paris, ein betydeleg innsats i å utvikle metoden kalla «Reflection
Anisotropy Spectroscopy», RAS, til eit sterkt verktøy for studiet av overflater og
tynne sjikt. Metoden inneber bruk av lys med polarisasjon i ulike retningar, og
har m.a. fordelen at det ikkje krevst høgvakuum. Andre metodar var
ellipsometri, infraraud-spektra, synleglys-spektra av metall-flater, legeringar,
halvleiar-strukturar og tynne sjikt. Han var ein framståande eksperimentalist.
Med si gode teoretiske innsikt kunne han tolke målingar av mange ulike slag.
Hans vitskaplege produksjon tel over 180 nummer.
Hunderi var ein framifrå førelesar og rettleiar, og ønskte at studentane ikkje
berre skulle skjøne fysikk, men òg kunne ta fysikken i bruk i kvardagen og i
industrien. Gjennom åra var han rettleiar for mange hovudfagskandidatar og ei
rekke doktorandar, og han var også ein dugleg formidlar av fysikkspørsmål for
skoleklassar og andre interesserte. I 1987 tok han initiativ til at det vart
oppretta ei SINTEF-avdeling i Anvendt fysikk, der han sjølv var leiar i fem år.
Hunderi var medforfattar av eit større fysikklæreverk på norsk, «Generell
fysikk for universiteter og høgskoler» I og II (1999 og 2001), og medredaktør
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av oppslagsverket «Surface Characterization» (1997). I Realfagsbygget ved
NTNU vart det installert ein «Foucaults pendel» i 2007 på initiativ av han.
I mange år var Hunderi medlem av universitetets budsjettkomité, og han var
leiar av Materialforskingskomiteen og for eit «Økologisk by»-prosjekt. Han var
medlem av styringsgrupper for fleire industriprosjekt, som i Elkem, K-Venture,
Euromet og Conspec, og han var i periodar leiar for komitear for
Forskingsstipend og for Solenergi i Forskingsrådet. Internasjonalt var han
medarrangør av eit titals fagkonferansar, også som leiar av arrangementskomitear.
Hunderi var medlem av European optical society, American physical society,
SPIE, Norsk metallurgisk selskap, og sjølvsagt av Norges Tekniske
Vitenskapsakademi, Det kongelige norske videnskabers selskab og Norsk fysisk
selskap.
Ola Hunderi hadde eit vinnande vesen og var godt likt av alle. Vi saknar han som
ven og kollega, og våre tankar går til hans nære familie.

Anne Borg
Kristian Fossheim
Otto Lohne
Emil J. Samuelsen

Eivald Mikal Qvernheim Røren
Født 17. desember 1934 – død 4. august 2016
En god kollega og et brennende engasjert
menneske gikk bort da Eivald M Q Røren
døde 4. august, 81 år gammel. Han har satt
dype spor i – og vært med på å prege –
utviklingen av norsk olje- og gassnæring fra
dens spede begynnelse. Hele hans
yrkesaktive karriere hadde han i Det Norske
Veritas, der han hadde en rekke lederoppgaver både innenfor forskning og i ulike
operative stillinger.
Eivald var intenst opptatt av kvalitet og
Foto: Nina Rangøy sikkerhet. Dette ble da også hovedfokus i alt

arbeid han gjorde i DNV. Vi som arbeidet
sammen med ham, opplevde en faglig sterk og uredd fagmann. En av hans mest
krevende oppgaver ble å lede DNVs granskning etter Alexander Kielland-
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ulykken i 1980. På meget kort tid ble årsaken identifisert, en konklusjon som
ikke ble utfordret av noen del av den industrien som hadde lidd et alvorlig
tilbakeslag ved ulykken.
Eivald stilte store krav til sine kollegaer, men han stilte de aller største krav til
seg selv. Han hadde gjennom hele sitt liv et internasjonalt perspektiv på det han
gjorde. I mer enn 20 år var han engasjert i World Petroleum Congress (WPC),
oljeindustriens egen interesseorganisasjon med nærmere 70 medlemsland. I år
2000 ble han valgt til President i WPC – et verv han satte sitt personlige preg på
med stor innflytelse. Han satte Norge og DNV på det internasjonale olje-kartet
som ingen annen nordmann har gjort tidligere.
Han var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi fra 1983.
Eivalds engasjement avtok aldri. Som kollegaer i ulike deler av hans lange
arbeidsliv er vi alle beriket av hans engasjement og kunnskap. Vi er spesielt
glade for at han fikk mange gode år sammen med familien, både i Norge og
Danmark. En ruvende skikkelse har gått bort.

Sven Ullring

Haakon Sørbye
Født 16. mars 1920 – død 15. september 2016
Haakon Sørbye ble ansatt som dosent ved NTH med
fagområde telefonteknikk i 1964 og ble i 1972
professor i teleteknikk med fagområde teletrafikksystemer. Sørbye var bredt kvalifisert, men var
spesielt interessert i digitalteknikk eller sifferteknikk
som han kalte fagfeltet, og skjønte tidlig at den nye
teknologien ville revolusjonere kommunikasjonssystemene. Han tilbød fag i sifferteknikk, kretsteknikk og etterhvert også datanett. Han lærte
Foto: Kai T. Dragland /
studentene metoder for å lage digitale kretser og
NTNU
bruk av konstruksjonstekniske hjelpemidler basert
på datamaskin. Han la stor vekt på laboratoriearbeid.
Mange studenter har sittet ved hans side og lært av hans praktiske innsikt og
måte å arbeide på. Sørbye holdt en uformell stil og var med en gang dus med
studentene. Det var ingen selvfølge i midten av 60-årene da professorene gjerne
brukte De-formen. Men Haakon Sørbye var så mye mer enn en fagperson. Hans
måte å være på lærte oss en omgangsform basert på forståelse, raushet og tillit.
Hans store livserfaring var uvurderlig, og han viste stor integritet og nøt stor

NTVA Årbok 2016

111

respekt. Sørbye var instituttleder ved Institutt for teleteknikk, og påtok seg
ellers flere tunge administrative oppgaver.
Sørbye trivdes i jobben og arbeidet lange dager. Han sa bestandig at når han
nådde pensjonsalderen, skulle han tre tilbake og slippe ungdommen til. Det
gjorde han, men han ble ingen passiv pensjonist. Etter å ha avsluttet sin
akademiske karriere tok han fatt på en sak han brente sterkt for, nemlig å reise
med folk til Tyskland med de Hvite Bussene og Aktive Fredsreiser for å
informere om de umenneskelige forhold krigsfangene levde under i de tyske
fangeleirene.
Så lenge han kunne, besøkte han sitt gamle fagmiljø jevnlig og deltok også ved
de større sosiale arrangementene. Sørbye døde 15. september i en alder av 96
år.
Våre tanker går til familien.

Ansatte ved Institutt for Telematikk
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EN MEGET RESSURSRIK INNVANDRER
Intervju med Suzanne Lacasse
I en tid da det stadig spørres om lønnsomheten av innvandring og nytten av å få
utlendinger til landet, er det flott å kunne vise
til personer som Suzanne Lacasse. Suzanne
ble i løpet av få år en av Norges aller fremste
eksperter innen geoteknikk og hun har i
mange år vært en av verdens fremste på sitt
område.
Hennes historie i Norge starter for alvor i
1978 da hun kommer til Norges Geotekniske
Institutt som NTNF-stipendiat. Etter to år blir
hun fast ansatt ved NGI. Suzanne fremstår
raskt som en av instituttets aller dyktigste, og
i 1991 blir hun administrerende direktør for
NGI, en posisjon hun har i 20 år. Etter 2011
var hun i flere år NGIs tekniske direktør, før
hun for et par år tilbake ble pensjonist og spesialrådgiver med meget stor
internasjonal reisevirksomhet.
Suzanne Lacasse blir i 2017 69 år, men er fremdeles meget aktiv i sin jobb to år
etter vanlig pensjonsalder. Fremdeles har hun en meget stor reisevirksomhet
med oppdrag i flere land og i Norge, og når en tar kontakt med henne er det
vanskelig å vite om hun svarer fra Asia, Amerika eller fra Oslo. Hun utfolder en
meget stor energi på en rekke fronter. Suzanne er for øvrig meget skiglad og
behersker de fleste disipliner. For noen år siden skaffet hun seg hytte på
Haglebu i Sigdal.

Fransk-kanadisk bakgrunn og mange begavelser
Da Suzanne kom til Norge i 1978 30 år gammel, var hun på ingen måte et
ubeskrevet blad.
Hun ble født inn i en fransk-kanadisk familie i det nordre Quebec i den lille
gruvebyen Noranda i 1948. Byen ligger ikke så langt sør for James og Hudson
Bay, så vinterforhold var noe barna møtte med en gang. De var i alt 11. Faren
var vei-ingeniør og arbeidet for en entreprenør.

NTVA Årbok 2016

113

Det ble ganske fort klart at Suzanne hadde lyst til å bli ingeniør, men faren
mente at hun burde satse på en "mer kvinnelig" utdannelse innenfor de
humanistiske fagene og deretter, hvis lysten fortsatt var der, kunne hun
eventuelt søke seg inn på ingeniørstudiet.
Som en av dem med ett meget lett hode, gikk Suzanne ut av college bare 13 år
gammel etter å ha hoppet over flere klassetrinn. Etter fire år ved Université de
Montréal tok hun en "Bachelor of Arts" i litteratur og filosofi. Disse fagene hadde
vært meget spennende og inspirerende for Suzanne og eksamensresultatene
var meget gode. Men, ingeniørdrømmen var fremdeles levende og hun satset på
å utdanne seg til ingeniør.
Hun gikk ut av École Polytechnique i Montréal i 1967. Deretter tok hun Master
ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston og avla doktorgrad
under co-tutelle fra Université de Montréal og MIT. Hun arbeidet deretter som
forsker med oppdrag i Canada, USA, Nederland, Frankrike, England og Italia.
Hun ledet i åtte år det geotekniske laboratoriet ved MIT. Suzanne hadde startet
som bygningsingeniør, men geoteknikk hadde etter hvert fremstått som enda
mer spennende. Det ble derfor innenfor dette feltet hun skulle satse sin arbeidskraft.
Suzanne forteller at hun kom til Norge på grunn av NGI. - I Canada og USA
omtales NGI som "the finishing School of Geotechnics" (sitat Professor Ralph B.
Peck, University of Illinois). Det er en drøm for mange utenlandske
akademikere å komme for ett forskningsopphold på NGI. Da jeg kom og ble
kjent med NGI, ville jeg ikke dra tilbake, jeg hadde funnet stedet for meg.

Dyktig bedriftsleder som kan vise til sterk organisk vekst
Da Suzanne kom til NGI i 1978 var det stor etterspørsel etter instituttets
tjenester. Men da oljeprisene falt betydelig i 1987, kunne NGI kommet i store
vanskeligheter, for om lag 60 prosent av virksomhetene var knyttet til
offshoreaktivitetene. NGI gjorde en strategisk analyse som viste at andelen
neppe ville være like høy i fremtiden. Et viktig tiltak ble da satsingen på
utenlandske oppdrag. I de senere årene har NGIs eksportandel av omsetningen
ligget mellom 25 og 35 prosent.
NGI hadde tidlig en sterk posisjon i utlandet og flere oppdrag. En bakgrunn for
dette var at NGI i alle år hadde hatt en rekke utenlandske stipendiater som har
arbeidet ved instituttet med stipend fra Norges forskningsråd (tidligere NTNF).
Stipendiatene har på sett og vis fungert som ambassadører for NGI når de har
reist tilbake til sine hjemland.
En annen viktig årsak til at NGI har klart omstillingen fra sin sterke offshoreavhengighet var at instituttet har en enestående forskningsmessig spisskompetanse innenfor geoteknikk. - På verdensbasis finnes det nesten ingen
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andre geotekniske organisasjoner som er tunge både innen forskning, utvikling
og praktisk konsulentarbeid, forteller Suzanne. - Selv om Asia har utviklet seg
til å bli et stort marked, er fremdeles storparten av utenlandsvirksomheten
basert på leveranser i Europa.
Suzanne har ledet NGI
gjennom en meget sterk
utvikling. Mens det rundt
år 1991 var ca 110 ansatte, var antallet steget til
225 personer i 2011.
Omsetningsveksten har
vært enda sterkere enn
tallet på ansatte. Omsetningen lå rundt 80
millioner rundt år 1991, i
2011 var den økt til 350
millioner. Det aller meste
av veksten har skjedd
gjennom organisk vekst,
dvs gjennom utvikling av
egne aktiviteter.

Foto: NGI

NGI ble etablert i 1950 av NTNF med kun delvis og gradvis synkende
finansiering fra staten. I 1985 ble NGI omstilt til en privat stiftelse. I dag er
basisbevilgningen fra Norges forskningsråd omlag kun 5 % av virksomheten.
Instituttet har hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i
Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, datterselskap med
laboratorier i Houston, Texas, USA, og datterselskap i Perth, Western Australia,
i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i resten av verden. NGI
har fire hoved markedsområder; offshore energi; bygg, anlegg og samferdsel;
naturfarer; miljøteknologi.

Har satset på kvinner og utenlandske ressurspersoner
Som det kan være naturlig for en kvinnelig leder, så har Suzanne lagt forholdene
til rette for at flest mulig kvinner kan arbeide ved instituttet. Hele 30 prosent av
staben var kvinner i 2015, og det er ganske imponerende innenfor tradisjonelle
mannsfag.
Aktiv rekruttering av utenlandske fagfolk har i mange år vært viktig for Suzanne
og NGI. I de siste 20 år har mer enn 30 prosent av de ansatte ikke-norsk
opprinnelse og totalt er det 37 nasjonaliteter representert i dag blant de 225
ansatte. – Folk med ikke-norsk bakgrunn representerer et spennende innslag i
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instituttets stab, men de virker også til å skaffe instituttet ny og verdifull
kompetanse, sier Suzanne.

Rankine-forelesning i 2015 – et faglig høydepunkt i en
karriere med mange høydepunkt
Suzanne Lacasse har blitt tildelt en rekke priser og utmerkelser gjennom årene.
Den gjeveste var nok å bli valgt til å holde Rankine-forelesning på Imperial
College i London i 2015. Rankine-forelesningen regnes innen geoteknikk som
fagets Nobelpris.
Det var en fullsatt sal med 1000 tilhørere som lyttet til Lacasses foredrag om
"Hazard, Risk and Reliability in Geotechnical Practice". Ved hjelp av fire
eksempler skulle Suzanne Lacasse belyse tre spørsmål: Kan risikoberegninger
bidra både til tilstrekkelig sikkerhet og kostnadseffektive løsninger? Hva er
fordelene og utfordringene ved å benytte risiko- og pålitelighetsanalyser og
hvorfor blir ikke risiko- og pålitelighetskonseptene mer brukt i dag? Et
engasjert og engasjerende foredrag høstet stående applaus fra den store salen.
Suzanne Lacasse var den første kvinne som noen gang hadde holdt Rankineforedraget til tross for at det har vært et årlig arrangement siden 1961.

Akademiene skal hegne om faglighet og kunnskap, men
ellers er de svært ulike
Suzanne Lacasse har vært medlem av NTVA siden 1998. I tillegg til medlemskapet i vårt akademi, har hun blitt valgt inn som medlem av mange
utenlandske akademier, bl.a. i Canada, USA og Frankrike. Hun er også valgt in
som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab.

Hva er det som skiller og hva er det som forener akademiene
hvor du er medlem?
For det første, det er en stor ære å være innvalgt i alle akademier. I mange land
er det en anerkjennelse fra dine kolleger innen ingeniørfaget, der det er en reell
valgprosess hvor alle medlemmene stemmer for eller imot opptak av et nytt
medlem. Jeg opplever at de andre akademiene er mer pågående enn NTVA med
å spørre sine medlemmer om å yte tid og penger for Akademiet. Noen ber om
en liten årlig medlemsavgift, andre har møteplikt minst en gang pr år. De fleste
spør sine medlemmer direkte om å være med i komiteer, evalueringsteam eller
om å lage uttalelser.
Suzanne Lacasse har representert NGI i NTVAs industrielle råd, og har deltatt i
flere andre utvalg i NTVA gjennom årene. Siden 2013 har hun vært leder av
arbeidsutvalget i Industrielt råd. Et verv som hun frasier seg fra og med våren
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2017. I egenskap av leder av Industrielt råd var Suzanne medlem av styret i
NTVA fra 2013 til 2017.

Hva er erfaringene dine fra ditt arbeid i Industrielt råd og
hvilke saker synes du at rådet bør prioritere i fremtiden?
En ting som slår meg er respekten Akademiet har i samfunnet og næringslivet.
Hver gang vi spør fremtredende foredragsholdere om å holde et innlegg på et
NTVA-møte får vi alltid ja. Så omdømmet er på det nivået hvor vi ønsker å være.
Vi får også hyppig deltagelse fra H.M. Kong Harald til våre årlige arrangementer.
Det er veldig positivt.
Men det er også et faktum at det ofte er de samme personer som yter sin tid til
Akademiets aktiviteter. Vi må finne en måte å engasjere mer, både våre
medlemmer og næringslivet. Vi må fortelle dem mer om våre mål, og vi må ta
til oss mål som bidrar til næringslivets interesser og økt kompetanse. Det er
Akademiet som må finne de riktige tiltakene som vil engasjere mer. For
eksempel bør NVTA adoptere blant sine hovedmål å tjene næringslivet ved å
være en møteplass og et nettverk hvor medlemmene utveksler kunnskap og
erfaringer, forteller om viktige prosjekter med utfordringer og løsninger,
diskuterer aktuelle samfunnsmessige spørsmål for å, til slutt, påvirke myndigheter og/eller politikken. Industrielt råd bør også arbeide med å få flere
medlemmer inn i Rådet og velge én eller to fanesaker for å bli mer kjent med
for eksempel innlegg i avisen eller andre media, og med brev til stortingskomiteer.

Hvordan kan NTVA i årene fremover være en viktig arena for
akademiets kontakt mot arbeids- og næringsliv?
I USA har vi "National Academy of Engineers" som skriver faglige rapporter
(korte rapporter og innstillinger) som går til Presidenten. I Canada er
Akademiet blant annet instansen som bestemmer tildeling av forskningsstipend. Pengene kommer fra velgjørere som ønsker å fremme naturvitenskap
og teknologi. Jeg tror at NTVA bør sette sin ambisjon på to relaterte fronter:
(1) å være et talerør som kan produsere vektige og tidsriktige uttalelser som er
så interessante og meningsfulle at politikere legger merke til uttalelsene;
(2) NTVA oppfattes som en nøytral autoritet om vitenskapelige og teknologiske
spørsmål, med et bredt spekter av erfaring. Med tiden blir det naturlig for
norske politikere å si: "Nå spør vi NTVA hva de synes om dette spørsmålet".
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Et budskap til norske myndigheter:
Samfunnet trenger probabilistiske risikovurderinger
- Når vi i Norge og i andre land tidligere vurderte mulig risiko, gjorde vi det
med deterministiske analyser. Det ga inntrykk av en tallfestet sikkerhet. Vi skal
imidlertid være klar over at selv små endringer i få parametre i en analyse kan
gi betydelige endringer i sannsynligheten for ulykker, sier Suzanne Lacasse. Og
i geoteknikk, som i andre fag, er det alltid usikkerheter, og dermed en sannsynlighet for uønskede begivenheter.
Vi bør i stedet utvikle brede multi-disiplinære risikoanalyser. I motsetning til
en deterministisk analyse hvor hver usikre parameter er representert med kun
én tallverdi, så kan vi i en risikoanalyse ta hensyn til usikkerhetene og alle
mulige verdier for hver parameter. Det gir et helt nytt perspektiv på hva som er
det viktigste for sikkerheten eller konsekvensene av mulige hendelser. På den
måten kan en forbedre dimensjoneringen, liste fordeler og ulemper ved
forebyggende tiltak, bidra til bedre beslutninger og redusere risiko. I praksis
kan vi ofte konsentrere oss om de to til tre viktigste usikkerhetene og få en
betydelig redusert risiko med enkelte tiltak. Dimensjoneringen blir både
sikrere og mer effektiv.
Suzanne Lacasse trekker frem klimautviklingen som en god illustrasjon av
behovet for gode risiko-analyser. Nedbør og uvær er viktige faktorer å ha med
i beregningen i fremtidens farebilder. En jordskråning kan ha lav risiko sett i lys
av dagens nedbørsmengde. Likevel kan den fort bli farlig i fremtiden når
klimaet endrer seg og vi forventer at nedbørs-intensiteten øker. Norge har i de
senere år opplevd diverse større naturulykker. Suzanne Lacasse oppfatter det
som et under at ikke flere menneskeliv har gått tapt.
Lars Thomas Dyrhaug
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Jan S Johannessen
Hugo Parr
Ivar Langen
Karl Klingsheim

Styret 2016-2017
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

Torbjørn Digernes
Karl A Almås
Sveinung Løset
Suzanne Lacasse
Geir Anton Johansen
Hugo Parr
Ivar Langen
Mari-Ann Einarsrud

Programkomiteer 2016–2017
Programkomité for Bergen
Geir Anton Johansen, leder
Johnny Johannessen
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
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Programkomité for Oslo
Hugo Parr, leder
Torleiv Maseng
Elen Roaldseet
Ragnhild Sohlberg
Torleif Hauge
Dag Kavlie

Programkomité for Trondheim
Mari-Ann Einarsrud, leder
Asbjørn Rolstadås
Suzanne McEnroe
Karl A. Almås
Arvid Næss
Tor Grande
Martin Landrø
Hans Olav Torsen
Roar Arntzen

NTVAs industrielle råd

Valgkomité 2016-2017

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
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Las Thomas Dyrhaug, generalsekretær
Ingrid Venås, sekretær
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STYRETS BERETNING 2016
Styrets arbeid
Styret arbeidet i 2016 i henhold til strategiplan som ble behandlet i styremøte
9. februar 2016:
«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.»
NTVAs styre har holdt fire møter i 2016 og behandlet 42 saker. I tillegg kom et
stort antall referatsaker. Styret har oppgaver som er faglige så vel som
økonomiske og administrative.

Utgivelser
Etter fellessymposiet som NTVA arrangerte i samarbeid DNVA og Norges
forskningsråd 28. april 2015, ble det utarbeidet en rapport kalt «Natural
Disasters and Societal Safety» Rapporten ble trykket og publisert i januar 2016.
Rapporten foreligger som PDF og kan hentes ned fra NTVAs hjemmeside
www.ntva.no.
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Audiens
H.M. Kongen mottok presidenten og generalsekretæren i audiens på Slottet
mandag 31. oktober.

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 Bergen,
Kristiansand, Oslo, Stavanger eller Tromsø om ikke annet er opplyst.

Møter og seminarer
I 2016 hadde NTVA totalt 33 egne arrangementer, arrangerte to seminarer i
samarbeid med IVA Väst og ett seminar i samarbeid med CEDREN (Centre for
Environmental Design of Renewable Energy), totalt 36 sammenkomster.
Tema for seminarene i samarbeid med IVA Väst som ble holdt i Oslo og
Gøteborg, var «Forskningssamarbeid og kompetanseutvikling».
Årsmøtet i Industrielt råd og tilhørende seminar ble holdt i Oslo 2. mars. Det
vises til egen omtale.

Bergen
I Bergen var det seks kveldsmøter. Møtene i Bergen ble arrangert i lokalene til
Nansensenteret, Thormøhlensgt. 47. Alle møtene ble arrangert i samarbeid med
Tekna.

Kristiansand
Det ble arrangerte tre møter i Kristiansand i 2016, deriblant et møte med
bedriftsbesøk på Glencore Nikkelverk. De øvrige møtene ble arrangert på Gimle
Gård i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Oslo
I Oslo var det til sammen ni arrangementer, derav seks vanlige fagmøter.
12. januar arrangerte NTVA sammen med Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning et åpent møte i lokalene til DNVA.
Møtene i Oslo ble med ett unntak holdt i lokalene til Det Norske VidenskapsAkademi.
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Stavanger
I Stavanger ble det avholdt seks kveldsmøter. Møtene var i Arkeologisk
Museum og ble arrangert i samarbeid med Tekna. To møter var i samarbeid
med Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Tromsø
NTVA hadde to godt besøkte ettermiddagsseminar i lokalene til tidligere
Norges Fiskerihøyskole i Campus Breivika Seminaret 5.april hadde som tema
den nye bioøkonomien. Seminaret 10.november tok opp spørsmål knyttet til
klimatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene.
Temaene for seminarene er kjerneområder for Universitet i Tromsø (UiT) som
stilte med et stort antall foredragsholdere Arrangementene var et i samarbeid
med UiT Norges arktiske universitet.

Trondheim
I Trondheim var det syv arrangementer. Av dette var det seks vanlige møter.
De fleste møtene i Trondheim ble arrangert på Lerchendal gård. To ettermiddagsmøter ble arrangert på NTNUs campus på Gløshaugen og ett på
Campus Øya. Foredraget ved julemøtet 2. desember ble holdt i spisesalen ved
SINTEFs hovedkontor.

Spesielle arrangementer
Fellesseminar med IVA Väst: «Forskning og utvikling innen
teknikk og naturvitenskap i Oslo- og Göteborgsregionene»
19. april var det fellesseminar med IVA Väst på Universitetet i Oslo (UiO). Dette
var en oppfølging av et arrangement i Gøteborg 16. mars. Tittelen på seminaret
var «Forskning og utvikling innen teknikk og naturvitenskap i Oslo- og
Göteborgsregionene». Torleif Hauge, NTVA og Marianne Dicander
Alexandersson, IVA Väst innledet.
Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO og viserektor, professor Staffan Edén,
Göteborgs universitet holdt hvert sitt foredrag om samarbeid mellom
universitetene.
Professor Avgust Yurgens, MC2, Chalmers snakket om grafén og andre nye
materialer, mens professor Aleksandar Matic, Chalmers foreleste om de store
forskningsinfrastrukturene MAX IV og ESS – som skal benyttes til å undersøke
materialenes mikroskopiske oppbygning. Professor Gunnar Sæter ved Institutt
for kreftforskning, Radiumhospitalet og Ketil Widerberg, leder for Oslo Cancer
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Cluster drøftet sentrale områder innen norsk kreftforskning, forsking og
kommersialisering.

Æresseminar for Johannes Moe
20. april arrangerte NTVA sammen med NTNU og SINTEF et seminar til ære for
NTVAs æresmedlem og tidligere president Johannes Moe. Det skjedde i
forbindelse med hans 90 årsdag.

Teknologiforum 2016; «The NTVA Nordic Smart Cities and
Communities Conference»
Teknologiforum 2016 ble arrangert på Scandic Lerkendal Hotell i Trondheim
6. – 8. september. Medarrangør var NTNUs fakultet for arkitektur og design,
TOBB og Trondheim kommune.
Arrangementet startet med sightseeing 6. september hvor professor Fredrik
Shetelig bl a fortalte om Campus-prosjektet og NTNUs planer for et integrert
universitet med utgangspunkt i det campus som universitetet allerede har på
Gløshaugen.
Det var 80 personer i salen da konferansen åpnet 7. september. Professor Carlo
Ratti som hadde fløyet inn fra MIT, USA var første innleder.
Det var et stort antall innledere som kunne fortelle om smarte byer i form av
mer teoretiske presentasjoner og med praktiske eksempler fra egen
virksomhet. De kom fra Danmark, Finland og Sverige. I tillegg var det mange
norske foredragsholdere.

Motivasjonsdag for elever i videregående skoler
Torsdag 27. oktober var det Realfagsdag på Høgskolen i Bergen (HiB). Mer enn
300 elever og deres lærere fra skoler i Bergensområdet var samlet. Geir Anton
Johansen, dekan ved ingeniørutdanningen ved HiB og leder av NTVAs
programkomité i Bergen, og Andreas Engeberg, hovedstyremedlem i Tekna,
ønsket velkommen. Undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet med
en videohilsen.
Første faglige innleder var Inga Berre som snakket om geotermisk energi og
matematikk. Hun er professor i matematikk ved Universitetet i Bergen (UiB).
Anders Teigland fortalte om nanoteknologi. Han var stipendiat ved UiB.
Krister Nyløkken presenterte biomedisin og arbeidet for å utvikle nye
medisiner. Han var ansatt hos Bristol-Myers Squibb.
I lunsjpausen var det god tid til å besøke en rekke spennende stands hvor det
ble vist eksperimenter og utstyr fra ulike fagområder ved HiB, UiB Tekna og
ViVite.
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Senere hadde Pia Ve Dahlen en innledning over temaet Med rumpa i været. Hun
var campansvarlig i prosjektet Passion for Ocean. Alexander Lundervold
foredro om matematikk. Han er førsteamanuensis ved HiB. Tomas Roaldsnes –
student ved HiB – avsluttet med et foredrag om innovasjon og entreprenørskap.
Andreas Wahl – bl a programleder fra NRK –
ledet motivasjonsdagen på en dyktig måte og
viste egne eksperimenter som illustrerer
fysiske prinsipper og fenomener. Torbjørn
Digernes – president i NTVA – gjorde en
oppsummering. Sammen med Andreas Wahl
stod han for en avsluttende premieutdeling i
form av relevant faglitteratur; NTVAs bok
Energi, teknologi og klima – Utfordringer og
handlingsrom.
Realfagsdagen i Bergen var en oppfølging av
den motivasjonsdagen som NTVAs Osloavdeling og Universitetet i Oslo holdt 21. oktober i fjor som en markering av
NTVAs 60 årsjubileum.

Norge som Europas grønne batteri
16. november arrangerte NTVA i samarbeid med CEDREN – Centre for
Environmental Design of Renewable Energy – og Norges forskningsråd et
seminar i Oslo hvor formålet var å presentere resultater fra CEDRENs
forskning, supplert og balansert med synspunkter både fra industrien,
forvaltningen og Statnett.
Europa bygger ut fornybar kraft som
aldri før. Målet er at nesten all
kraftproduksjon i 2050 skal være
fornybar. Sol- og vindkraft vil trolig
utgjøre den største andelen, men solog vindkraftverk kan bare produseres
når sola skinner og vinden blåser. Det
gjør det vanskelig å regulere
produksjonen i takt med forbruket.
Som en konsekvens av dette blir det
nødvendig å bygge ut store mengder
lagringskapasitet, nye kraftlinjer og
kraftige effektkraftverk som kan fylle
inn produksjonen i kortere eller lengre
perioder med lite sol og vind. Spørsmålet er om én av løsningene kan være å
bruke det norske vannkraftsystemet som et «grønt batteri»?
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Forskerne Magnus Korpås, Atle Harby og
Ånund Killingtveit belyste hva som kan bli
framtidige behov og muligheter for
innpasning av norsk vannkraft i det
europeiske kraftsystemet, potensiale og
kostnader for mulige nye effekt- og
pumpekraftverk i Norge og utfordringer
som dette kan skape i forhold til miljø og
samfunn.

Magnus Korpås var en av innlederne

Europadirektør Bente Hagem i Statnett,
fagdirektør Manus Pandey i Olje- og
energidepartementet og klimadirektør
Bjørn Kjetil Mauritzen i Norsk Hydro ga
sine synspunkter på utfordringer og
muligheter i forhold til å bruke norsk
vannkraft som et grønt batteri for Europa.

Tema for fagmøter
NTVA arbeider løpende med en rekke aktuelle tema. For 2016 kan nevnes

Energi og klima
-

Det grønne skiftet: Stavanger 9. mars
Bilfrie bysentra – aktuell problemstilling og utfordring: Trondheim
15. mars
Er elbilen virkelig så miljøvennlig? Er batterier løsningen? Oslo
20. september
Teknologi og klima: det grønne skiftet til hva? Oslo 12. oktober
Innovasjon skaper grønn konkurransekraft i maritime næringer – om
klyngesamarbeidet NCE Maritime CleanTech: Bergen 25. oktober
Grønn omstilling: Trondheim 8. november

Marine og maritime næringer
-
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Bergen som marin hovedstad: Bergen 16. februar
Fram 2014-2015 – Vitenskap med drivis som plattform: Bergen 5. april
Mineraler fra havbunnen (dyphavsgeobiologi): Bergen 10. mai
Havblikk – blå muligheter for en grønn fremtid: Bergen 27. september
Nye maritime næringer: Stavanger 23. november
En Subsea-klynge i verdensklasse: 29. november
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Teknologi og samfunn
-

Teknologien endrer samfunnet. Hvordan vil de sterke kravene til
investeringer i moderne teknologi påvirke utviklingen av det norske
forsvaret i årene fremover? Trondheim 26. januar
Fremtidens tette byer: Oslo 10. februar
Dynamisk bedrifts- og prosessutvikling: Kristiansand 18. februar
Innovasjon og omstilling: Fra ord til handling: Årsmøtet NTVAs
industrielle råd Oslo 2. mars
The Internet of Things: Oslo 6. april
Teknologien endrer samfunnet – hvilke utfordringer stiller dette
medisinen ovenfor? Trondheim, 19. april
Kunstig intelligens: Trondheim 8. oktober
Nanoteknologi: Trondheim 2. desember
Velferdsteknologi: Oslo 6. desember

Innovasjon, utdanning og forskning
-

Utforskning av polhavet: Fellesmøte med NVP i Oslo 12. januar
Nobelprisen i fysikk 2015 – oppdagelsen den ble gitt for og betydningen av
denne: Stavanger 27. januar
Det nye flerfaglige life-sciences-bygget på Blindern: Oslo 9. mars
Forskningssamarbeid og kompetanseutvikling: Fellesmøte med IVA Väst i
Oslo 19. april
Forskningsbasert næringsutvikling: Stavanger 20. april
Forskningssamarbeidet mellom Universitetssjukehuset i Stavanger og
Universitetet i Stavanger, det teknisk-naturvitenskapelige fakultet –
pågående prosjekter og muligheter: Stavanger 21. september
Det biomedisinske forskningssenteret SEARCH på Høyland i Sandnes:
Stavanger 5. oktober

Samarbeid og internasjonal aktivitet
NTVA deltar i et omfattende samarbeid på ulike nivåer:

International Council of Academies of Engineering and
Technological Sciences – CAETS
CAETS er en internasjonal sammenslutning av akademier innenfor ingeniør- og
teknologifag. Medlemsakademiene dekker 26 land og alle kontinenter. De aller
fleste av de store landene på den internasjonale scenen har akademier som er
medlemmer av CAETS.
I 2015 var NTVAs visepresident Karl A Almås – som styremedlem i CAETS – og
generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug med på CAETS store samling i New
Dehli i India 12.–15. oktober. Teknologi for en bedre verden var hovedtemaet.
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Det var mange spennende seminarer hvor en bl a drøftet energi, mobilitet og
medisinsk teknologi.
12.-15. september i 2016 var
det samling for CAETS medlemmer i London. Det var det
britiske akademiet The Royal
Academy of Engineering (RAE)
som var vertskap.
Et sentralt tema for CAETS
konferanse var å hjelpe dyktige
ingeniørstudenter og unge
ingeniører til å dele ideer og bygge nettverk og arbeide systematisk for å
fremme en bærekraftig utvikling. Utvikling av global bærekraft ble
understreket som en hovedutfordring og ble illustrert ved en gjennomgang av
FNs bærekraftmålsetninger.
RAE har gjennom en del år
drevet sitt såkalte Africa
Project. Her støtter akademiet
utviklingen av ingeniørprofesjonen i mange afrikanske
land. Mange av disse landene
lider under svakt utviklet
infrastruktur og mangel på
teknisk kompetanse. Prosjektet
har også et annet samfunnsperspektiv ved at det hjelper frem kvinnelige ingeniører i de afrikanske
landene.
CAETS samlinger gir muligheter for å utvikle en internasjonal og global
forståelse for aktuelle samfunnsutfordringer og utveksle erfaringer med
akademier fra andre verdenshjørner.

European Council of Academies of Applied Sciences,
Technologies and Engineering – Euro-CASE
Euro-CASE består ved utgangen av 2016 av 23 ulike nasjonale akademier.
Et hovedfokus i Euro-CASEs arbeid har vært etableringen av SAPEA-prosjektet
(SAPEA – Science Advice for Policy by European Academies) som innebærer at
Euro-CASE og fire andre europeiske akademisammenslutninger har fått
opprettet en formell kanal for å gi råd til EU-kommisjonen. EU stiller i den
forbindelse til rådighet et beløp på seks millioner euro over 4 år som skal gå til
reiseaktiviteter og administrasjon. Prosjektets har i første omgang en løpetid

128

NTVA Årbok 2016

på fire år. Det er lagt opp til at SAPEA skal kunne gi råd på oppfordring av EU,
men også på basis av akademienes egne initiativer og ønsker. Avtalen med EUkommisjonen om SAPEA-prosjektet ble underskrevet 13. desember 2016.
Arbeidet i Euro-CASE drives i utgangspunktet gjennom såkalte plattformer som
vel best kan beskrives som faglige prosjekter som skal munne ut i policyanbefalinger.
I 2016 har det vært aktiv virksomhet innenfor den andre fasen av innovasjonsplattformen hvor det spesielle temaet har vært «Barriers to innovation and
scale-up of innovative SMEs.»
På bioøkonomiplattformen har fokuset vært kartlegging av status for
bioøkonomien i det østlige Europa.
Innen energiplattform har en arbeidet med oppstart av fase 2. De leverte i 2016
et såkalt position paper «Electricity production, transmission and storage –
challenges for the future European electricity system», der Sverre Aam fra
NTVA har deltatt i arbeidet.
For utdannelsesplattformen er det bestemt at neste fase av arbeidet som starter
opp i 2017 skal ha fokus på ingeniørutdannelsene i Europa.
Euro-CASE avholdt et ekstraordinært plenumsmøte i Paris 26.mai for å drøfte
utviklingen av SAPEA og aktuelle prosjektideer.
14. og 15. november var det årskonferanse og styremøte ved Danmarks
Tekniske Universitet (DTU) i Kongens Lyngby nord for København. Også her
var SAPEA et sentralt tema.
Temaet for Euro-CASEs årskonferanse var Big Data – Smarter Products, Better
Societies. Det var mer enn 160 personer til stede på konferansen som hadde
innledere fra mange ulike europeiske land.
NTVAs president Torbjørn Digernes og generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug
har representert akademiet i Euro-CASE.

Nordiske samarbeid
NTVA har flere ganger hvert år samtaler med vårt svensk søster-akademi
Kungliga Ingeniörsvetenskapsakademien, IVA. NTVA har også hyppige
kontakter med vårt danske søster-akademi Akademiet for de Tekniske
Videnskaper (ATV). Møtene i Euro-CASE og CAETS også gode steder for
uformell nordisk dialog og samarbeid.
Som nevnt ovenfor hadde NTVAs Oslo-avdeling våren 2016 for annen gang et
felles seminaropplegg med IVA Väst som er lokalisert i Gøteborg. Med basis i
felles programarbeid ble det holdt et seminar i Gøteborg som senere ble gjentatt
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i Oslo med de samme innlederne. Det er planlagt et lignende arrangement våren
2017.

Norsk samarbeid
Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og Norges forskningsråd
NTVA har i mange år arbeidet for å skape møteplasser der forskning, næringsliv
og beslutningstakere kan drøfte aktuelle tema med tekniske og
naturvitenskapelige problemstillinger. Gjennom et konstruktivt samarbeid
med DNVA og Norges forskningsråd har NTVA ved fem anledninger samlet
120–150 tilhørere til symposier i DNVAs lokaler 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.
I 2016 ble det ikke avholdt noe fellessymposium, men det er planlagt et nytt
symposium 28. mars 2017 hvor temaet er «Forutsetninger for en forskningsbasert politikk».
Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, NVP
12. januar 2016 ble det holdt et felles seminar mellom NTVA og NVP i Oslo om
behovet for utforskning av havbunnen i Barentshavet.
Vitenskapsakademiet i Stavanger
Noen av medlemsmøtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Stavanger.
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Agder Vitenskapsakademi, AVA
NTVA arrangerte i 2016 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.

Medlemsinformasjon
Nye medlemmer
Duan Chen
Tina Comes

Professor
Professor

Det medisinske fakultet, NTNU
Fakultet for teknologi og realfag,
Universitetet i Agder
Institutt for data- og elektroteknikk,
Universitetet i Stavanger

Trygve Eftestøl

Professor

Kjersti Engan

Professor

Institutt for data- og elektroteknikk,
Universitetet i Stavanger

Alejandro Escalona

Professor

Institutt for petroleumsteknologi,
Universitetet i Stavanger

Ole-Christopher
Granmo
Gunnar Hartvigsen

Professor

Institutt for IKT, Universitetet i Agder

Professor

UiT Norges arktiske universitet

Knut Henriksen

Daglig leder

Scanwatt AS, Søgne

Aksel Hiorth

Professor

Institutt for petroleumsteknologi,
Universitetet i Stavanger
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Malcolm Andrew
Kelland

Professor

Institutt for matematikk og
naturvitenskap, Universitetet i Stavanger

Ole-Morten Midtgård

Professor

Institutt for elktraftteknikk, NTNU

Kenneth Ruud

Professor

UiT Norges arktiske universitet

Maria Strømme

Professor

Leonid M Surguchev

CEO

Institut för teknikvetenskaper,
nanoteknologi och funktionella material,
Universitetet i Uppsala
Lukoil Overseas North Shelf AS, Oslo

Lars Sønneland
Ragnar Tveterås

Managing Research
Director
Professor

Jim Tørresen

Professor

Schlumberger – Corporate,
Schlumberger Information Solutions AS
Handelshøgskolen ved UiS, Universitetet
i Stavanger
Institutt for informatikk, Universitetet i
Oslo

Medlemmer avgått ved døden
Odd Even Gjørv
Terje Østvold
Hans Skoie
Per-Simon Kildal
Ola David Raa Hunderi
Eivald Mikal Qverheim Røren
Haakon Sørbye

Æresmedlemmer
I 2016 ble det ikke utnevnt nye æresmedlemmer av NTVA. Akademiets
selvpålagte kvote på 15 personer var full. Styret tildelte derfor ikke nye
æresmedlemskap i 2016.
Det totale medlemstallet 31. desember 2016 var 582 hvorav 15 æresmedlemmer og 25 utenlandske medlemmer. Tilsvarende tall pr. 31. desember
2015 var 572 medlemmer, hvorav 15 æresmedlemmer og 25 utenlandske
medlemmer.

NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi 2016
NTVA styre besluttet i møte 24. mai 2016 å tildele Tore Lærdal i Lærdalgruppen akademiets ærespris for banebrytende teknologi for 2016. Prisen er
tildelt på basis av Lærdals målrettede og nyskapende arbeid med utvikling og
bruk av teknologi som verktøy i behandlings- og opplæringsutstyr for
livreddende førstehjelp og i fostermedisin.
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Overrekkelsen av prisen fant sted i Arkeologisk Museum i Stavanger onsdag
23.november i forbindelse med et medlemsmøte i Stavanger-avdelingen.
For Tore Lærdal er teknologi et verktøy for å oppnå et mål, og hans selskaps
virksomhet har alt bidratt til å redde millioner av liv.
I sin vurdering har NTVA lagt vekt på utviklingen av en høyteknologisk
simulator kalt SimMan med avansert teknologi som kan brukes til trening i
moderne hjerte og lungeredning ved å gi realistiske og effektive
simuleringssituasjoner der hjerterytme, EKG, pustefrekvens kan endres
tilpasset treningssituasjonen. SimMan har blitt en verdenssuksess for hans
selskap Laerdal Medical.
De senere år har Tore Lærdal gjennom Laerdal Global Health også hatt stor
innsats på fostermedisin og nyfødtmedisin, særlig rettet mot ressurssvake land.
Utstyr for å måle hjertefrekvens på foster, og et opplæringsprogram i
fødselsmedisin - som inkluderer simulatorer av blant annet en fødende mor og
et nyfødt barn - har bidratt til å utbre kunnskap om livreddende behandling for
mor og barn ved fødsel og berget mange liv.
Tore Lærdal har markert seg som en person som på en fremragende måte har
benyttet teknologi til nytte i samfunnet, og han er en verdig vinner av NTVAs
ærespris.

Industrielt råd
Det var i 2016 39 medlemsbedrifter.
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 2. mars i DNVAs lokaler i Drammensveien
78.
Suzanne Lacasse, Norges Geotekniske Institutt, ble gjenvalgt som leder for
perioden 2015–2016 på årsmøtet i 2016. De andre styremedlemmene er Kari
Nygaard, Norsk institutt for luftforskning, Hans Kåre Flø, Tekna og Bjørn Sund,
Lundin Norway. NTVAs president, visepresident og generalsekretær er
styremedlemmer i egenskap av sine verv.
Etter det formelle årsmøtet var det et miniseminar med tittelen «Innovasjon og
omstilling: Fra ord til handling». Det var foredrag ved Dilek Ayhan,
statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Walter Qvam, adm.dir. i
Kongsberg Gruppen AS, Kåre Bjarte Bjelland, direktør i Eramet Norway, Pål
Midtlien Danielsen, leder for innovasjon i NILU og Lise Lyngsnes Randeberg,
president i Tekna og professor ved NTNU.

Medlemsbedrifter og deres representanter 2016
Christian Michelsen Research AS
DNV GL

Adm dir Arvid Nøttvedt
Konsernsjef Remi Eriksen
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Executive Vice PresidentBjørn K Haugland
Adm dir John-Mikal Størdal
Stabssjef Jan Erik Torp
Fred. Olsen & Co.
Skipsreder Fred. Olsen
Øyvind B Kristiansen
GE Vingmed Ultrasound AS
Adm.dir. Anders Wold
Administrator Mari Baalsrud
Innovasjon Norge
Spesialrådgiver Astrid Langeland
Institutt for energiteknikk
Adm dir Nils Morten Huseby
IRIS
Direktør Sigmund Stokka
Kongsberg Norspace AS
Adm.dir. Ellen Dahler Tuset
Lundin Norway AS
Prosjektdirektør Bjørn Sund
MARINTEK
Adm dir Oddvar I Eide
Multiconsult AS
Adm dir Christian Nørgaard Madsen
Regionleder Nord Arnor Jensen
NEXANS Norway AS
Direktør Per Arne Osborg
Norconsult AS
Konsernsjef Per Kristian Jacobsen
Divisjonsdir. Odd K. Ystgaard
Norges geologiske undersøkelse
Adm dir Morten Smelror
Norges Geotekniske Institutt
Adm dir Lars Andresen
Stiftelsen NORSAR
Adm dir Anne Strømmen Lycke
Norsk Hydro asa
Head of Technology Hans Erik Vatne
Norsk Institutt for luftforskning – NILU Adm dir Kari Nygård
Norsk olje og gass
Spesialrådgiver Maiken Ims
Norsk Regnesentral
Adm dir Lars Holden
Norsk Romsenter
Adm dir Bo Nyborg Andersen
NTNU – Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet
Prorektor Johan E Hustad
Dekan Ingvald Strømmen
Petroleum Geo-services ASA
Konsernsjef Jon Erik Reinhardsen
Rainpower Norge AS
Adm dir Fredrik Ringnes
Rolls Royce Marine AS
Forskningsdirektør Rune Garen
Prosjektdirektør Solvar Klokk
Schlumberger Information Technology
Services
Styreleder Torjer Haller
Selvaag Gruppen AS
Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag
Konserndirektør S. Mejlænder-Larsen
Simula Research Laboratory AS
Adm dir Aslak Tveito
Director of Research Education Are Magnus
Bruaset
SINTEF
Adm dir Alexandra Bech Gjørv
Statnett
Kundeansvarlig Erik Skjelbred
Spesialrådgiver Jan Bråten
Forsvarets forskningsinstitutt
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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

Spesialrådgiver Ingolf Søreide
Generalsekretær Ivar Horneland
Kristensen
Seniorrådgiver Hans Kåre Flø
Adm dir Berit Svendsen
Leder Research Agenda Dagfinn Myhre
Moderniseringsdirektør Arne Quist
Christensen
Rektor Anne Husebekk
Universitetsdirektør Lasse Lønnum
Deputy Managing Director Per-Olaf Brett
Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe
Instituttleder Petter Erling Bjørstad
Dekan Øystein Lund Bø

Økonomi
Regnskap for 2016
Årsresultatet for 2016 viste et overskudd på kr 264 316. Dette var en merkbar
forbedring fra 2015 som ga et underskudd på kr 262 907. Underskuddet i 2015
skyldtes store utgifter knyttet til arrangementer og prosjekter i forbindelse
med 60 årsjubileet.
Det er kontingentene fra NTVAs industrielle råd som er den viktigste
inntektskilden for NTVA. NTVA hadde i 2016 38 medlemmer. Inntektene fra
Industrielt råd gikk opp fra 1375 000 kroner i 2015 til 1400 000 kroner i 2016.
Nærings- og fiskeridepartementet har fra og med 2016 økt tilskuddet til NTVA
til 1,2 millioner kroner fra 1,0 millioner. I tillegg til bevilgningen fra Næringsog fiskeridepartementet, mottar NTVA årlig et tilskudd på kr 100 000 fra
Norges forskningsråd.
Øvrige inntekter utgjorde i 2016 406 931 kroner.
NTVAs regnskapsfører fra 2011 har vært er SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
AS. Før årsskiftet 2016/2017 overtok Widar Nyheim AS oppgaven. Regnskapet
er også i 2016 revidert av det statsautoriserte revisjonsfirmaet Deloitte. Det
vises til uttalelse fra revisor.

Budsjett for 2017
Budsjettet for 2017 er – til tross for utfordrende tider for norsk næringsliv –
basert på en netto økning av inntektene fra Industrielt råd på 100 000 kroner
til 1 500 000 kroner.
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Det forutsettes at bevilgningene fra Næringsdepartementet og Norges
forskningsråd på til sammen 1 300 000 kroner opprettholdes. Det legges opp
til øvrige inntekter på kr 450 000. I tillegg forventes det en netto finansinntekt
på 40 000 kroner. Det betyr en inntektsramme på 3 290 000 kroner.
En stor del av akademiets utgifter må ansees som faste. Det legges i budsjettet
for 2017 vekt på at akademiet kan fortsette sin påbegynte organisasjonsutviklingsprosess og samtidig støtte spesielle arrangementer og publikasjoner.

Takk
NTVA takker alle bidragsytere, foredragsholdere, utvalgsmedlemmer og andre
interesserte for at de gjennom sin innsats har muliggjort Akademiets
virksomhet.
Styrets beretning for 2016 ble vedtatt av styret 14. februar 2017.
Trondheim, 14. februar 2017
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REGNSKAP OG BUDSJETT
RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER
Norges Forskningsråd tilskudd
Nærings- og
fiskeridepartementet tilskudd
Industribidrag
Seminar/Teknologiforum/
Prosjekt
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTANDER
Lønnskostnader
Generelle driftskostnader
Medlemsmøter
Seminar/Teknologiforum/
Prosjekt
Internasjonal aktivitet
Profilering
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG
KOSTNADER
Renteinntekter
Netto finansposter
ÅRSRESULTAT
DISPONERING AV
ÅRSRESULTAT
Avsetning til/-overført fra
selvpålagte oppgaver
Overført til/-fra annen
formålskapital
Sum overføringer

Note

1
2

Regnskap
2015

Regnskap
2016

Budsjett
2016

Budsjett
2017

100 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000
1 375 000

1 200 000
1 400 000

1 200 000
1 425 000

1 200 000
1 500 000

205 274
2 680 274

406 931
3 106 931

200 000
2 925 000

450 000
3 250 000

1 454 841
424 276
358 237

1 308 422
448 886
426 587

1 500 000
460 000
380 000

1 450 000
470 000
460 000

503 767
147 388
116 104

200 000
140 000
125 000

500 000
170 000
195 000

3 004 613
-324 339

458 102
157 902
66 952
15 000
2 881 851
225 080

2 805 000
120 000

3 245 000
5 000

61 432
61 432
-262 907

39 236
39 236
264 316

20 000
20 000
140 000

40 000
40 000
45 000

-262 907
-262 907

264 316
264 316

140 000
140 000

45 000
45 000

NTVA Årbok 2016

137

BALANSE

Note

Regnskap

Regnskap

31.12.2015

31.12.2016

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kortsiktige fordringer

161 150

226 017

3 311 853

3 573 560

Sum omløpsmidler

3 473 003

3 799 577

SUM EIENDELER

3 473 003

3 799 577

3 344 619

3 081 712

Bankinnskudd, kontanter og lignende

3

EGENKAPITAL
Annen formålskapital 1.1.
Overført annen formålskapital i året

-262 907

264 316

Sum egenkapital

3 081 712

3 346 028

Leverandørgjeld

98 615

183 085

Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravg
Skyldig feriepenger inklusive
arbeidsgiveravgift

89 102

70 080

167 193

164 003

GJELD
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

36 382

36 382

Sum kortsiktig gjeld

391 291

453 549

Sum gjeld

391 291

453 549

3 473 003

3 799 577

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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DRIFT AV LERCHENDAL GÅRD
Driftsstyrets beretning
Driftsstyret for Lerchendal gård hadde i 201 følgende sammensetning:
NTVAs president, Torbjørn Digernes – Driftsstyrets leder
(Vara: Visepresident Karl A Almås)
NTNUs representant: Professor Eir Grytli
(Vara: Førsteamanuensis Geir Karsten Hansen)
NTNUs representant: Driftssjef Bjørn Wiggo Bergquist
(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 18. desember 2016 der disse møtte:
NTVAs representant, Torbjørn Digernes, styrets leder
NTNUs representant, Eir Grytli
NTVAs generalsekretær, Lars Thomas Dyrhaug, styrets sekretær
Lerchendal gård var i 2016 i bruk ved 34 arrangementer, nesten en halvering
fra 2015. Av dette er 7 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 8. desember 2016

Torbjørn Digernes /sign./
Leder

Lars Thomas Dyrhaug /sign./
Sekretær
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LOVER FOR NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI
Vedtatt første gang 9. september 1955. Revidert siste gang på årsmøte 19. mars
2013 og vedtatt på medlemsmøte 16. april 2013.
§ 1.

Navn

Akademiets navn er Norges Tekniske Vitenskapsakademi, forkortet NTVA. På
engelsk brukes navnet Norwegian Academy of Technological Sciences.
§ 2.

Formål

Norges Tekniske Vitenskapsakademi har til formål å
•

fremme forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper
•
stimulere internasjonalt samarbeid innen de tekniske og tilgrensende
fagområder
•
bidra til at informasjon om teknologi og naturvitenskap formidles til
landets styringsorganer og befolkningen for øvrig
til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv.
§ 3.

Organisering

Akademiet har sete i Trondheim. Virksomheten er landsdekkende og
organiseres i et antall regioner.
§ 4.

Medlemmer

4.1

Akademiet består av:
1. Vanlige medlemmer
2. Utenlandske medlemmer
3. Æresmedlemmer

4.2

Som vanlige medlemmer kan opptas personer bosatt i Norge, samt
norske statsborgere bosatt i utlandet, som har gjort en selvstendig
vitenskapelig innsats på teknisk eller tilgrensende vitenskapelig område,
eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk eller
teknisk vitenskap.

4.3

Som utenlandske medlemmer kan opptas personer av internasjonal rang
innen samme vitenskapsområder, eller hvis virke har hatt stor betydning
for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.
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4.4

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig
innsats for akademiets formål og virksomhet, eller hvis virke har hatt en
særlig betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.

4.5

Antallet innenlandske medlemmer under 65 år skal normalt ikke
overstige 250. Det kan dog opptas inntil 3 nye medlemmer av denne
kategori hvert år, selv om derved antallet for en kortere periode skulle
overstige den ovenfor nevnte grense. Fordelingen av medlemmene på de
forskjellige tekniske vitenskapsgrenene bør stå i forhold til den
betydning vedkommende gren har for norsk teknisk virksomhet, og til
den vitenskapelige aktivitet som finner sted innen disse områdene i
Norge.

§ 5.

Programkomité

Hver region har en programkomité med formål å arrangere møter og
miniseminarer med foredrag og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige
emner. En programkomité består av 3 til 7 medlemmer av Akademiet.
Programkomiteene setter opp forslag til semesterprogram som skal godkjennes av styret.
§ 6.

Styre og president

6.1

Akademiets styre består av president, visepresident, registerfører, leder
for industrielt Råd, lederne for de regionale programkomiteene og
påtroppende president, når vedkommende ikke fra før er medlem av
styret.

6.2

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer, og blant
disse presidenten eller visepresidenten, er til stede. Dersom lederen for
en programkomité ikke har anledning til å delta på et styremøte, kan et
annet medlem av programkomiteen møte som vararepresentant. Ved
stemmelikhet har presidenten, eller i dennes fravær visepresidenten,
dobbeltstemme.

6.3

Presidenten kan bestemme at hastesaker behandles og vedtas på e-post
eller som telefonmøte. Ved slik saksbehandling krever gyldig vedtak
støtte fra minst 2/3 av samtlige styremedlemmer.

6.4

Styret skal planlegge og iverksette aktiviteter for å fremme akademiets
formål. Styret arrangerer sammen med programkomiteene regelmessig
offentlige møter med foredrag og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner.

6.5

Innvalg av medlemmer foretas av styret etter behandling i samsvar med
regler fastsatt av styret. Det skal foreligge innstilling fra en innvalgskomité som er oppnevnt av styret. Registerføreren har som særskilt
oppgave å føre tilsyn med medlemsregisteret og administrere arbeidet i
innvalgskomiteen.
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6.6

Styret oppnevner programkomiteens vanlige medlemmer (programkomiteens leder oppnevnes av Årsmøtet)

6.7

Styret forvalter akademiets midler. Styret ansetter generalsekretær og
fastsetter dennes arbeidsvilkår.

6.8

Presidenten er akademiets øverste leder og representerer akademiet
utad. Visepresidenten er presidentens stedfortreder.

§ 7.

Generalsekretær

7.1

Generalsekretæren har det daglige ansvaret for akademiets løpende
virksomhet og rapporterer til akademiets president. Han er sekretær for
styret, står for forberedelse av styresaker, innkallelse til styremøter og
har ansvaret for at styrets beslutninger iverksettes.

7.2

Generalsekretæren leder arbeidet ved akademiets kontor og har herunder ledelsesansvaret for annet personell tilknyttet kontoret.

7.3

Etter retningslinjer trukket opp av styret og i samråd med presidenten
representerer generalsekretæren akademiet utad.

§ 8.

Det industrielle råd

8.1

Akademiets industrielle råd har til oppgave å styrke forbindelsen mellom
akademiet og landets næringsliv.

8.2

Akademiets styre kan invitere som medlemmer av Det industrielle rådet
bedrifter, forvaltningsorganer og institutter som ønsker å bidra til å
realisere akademiets formål. Medlemsinstitusjonene representeres i
rådet av navngitt(e) person(er) hentet fra deres øverste ledelse.
Akademiet kan også invitere personlige medlemmer med begrenset
funksjonstid.

8.3

Akademiets styre vedtar retningslinjer for rådets sammensetning og
virksomhet.

8.

Rådet velger selv sin leder som normalt skal være medlem av akademiet.
Rådet kan beslutte å etablere et arbeidsutvalg.

8.5

Akademiet har et finansieringsutvalg som består av representanter fra
rådet og akademiets ledelse etter retningslinjer fastlagt av styret.

§ 9.

Årsmøte

9.1

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Det skal innkalles av styret
med minst to ukers varsel.

9.2

Årsmøtet velger dirigent som skal lede årsmøteforhandlingene. Styret
skal legge frem og få godkjent årsmelding og revidert regnskap for siste
kalenderår og budsjett for det påbegynte år. Årsmøtet skal også behandle
andre saker som måtte bli reist av styret. Saker som medlemmene ønsker
behandlet på årsmøtet må forelegges styret innen utgangen av januar.
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9.3

På årsmøtet skal det velges for to år ad gangen president, visepresident,
registerfører, ledere av de regionale programkomiteene og revisor.
Valgene skjer på grunnlag av innstilling fra en valgkomité nedsatt av
årsmøtet. Valgkomiteens funksjonstid skal være tre år, med adgang til ett
gjenvalg.

9.4

Presidenten velges ett år før tiltredelse og tiltrer styret som påtroppende
president dersom vedkommende ikke er medlem av styret i form av
annet verv. Visepresidenten velges i samme år som presidenten, men
med umiddelbar tiltredelse. Dersom presidenten eller et annet medlem
av styret trer ut før endt valgperiode, foretas suppleringsvalg for den
gjenværende del av perioden. For øvrige medlemmer av styret skal det
sikres at et forholdsmessig antall styremedlemmer er på valg hvert år.

9.5

Årsmøtet fatter vedtak om hvilke regioner det skal oppnevnes programkomiteer for.

9.6

Styret skal utarbeide protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen
skal godkjennes og undertegnes av to medlemmer som er tilstede. Disse
velges så snart møtet er satt.

9.7

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte, med minst to ukers varsel, når
minst 2/3 av styrets medlemmer beslutter det eller når minst 25
medlemmer skriftlig krever det.

§ 10. Lovendringer
10.1 Forslag om endring i akademiets lover skal fremlegges skriftlig for styret
med minst to måneders frist til årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte.
Forslaget og styrets innstilling skal forelegges medlemmene minst to
uker før dette møtet.
10.2 Til vedtak kreves at minst halvparten av akademiets vanlige medlemmer
avgir stemme og at minst 2/3 av disse stemmer for forslaget. Hvis antallet
avgitte stemmer er utilstrekkelig, skal styret snarest med minst to ukers
varsel innkalle et nytt møte, som uansett fremmøte, er beslutningsdyktig
i alle saker som var satt opp på det opprinnelige møtets dagsorden.

Regler for innvalg av nye medlemmer
Vedtatt på styremøte 17.11.1988, og sist revidert på styremøte 14.6.2005
1.

Disse reglene supplerer bestemmelsene gitt i § 4, § 5, § 7 siste punkt og
§ 9 i akademiets lover.

2.

Ifølge lovens § 4 kan som vanlige medlemmer opptas personer "...som har
gjort en selvstendig vitenskapelig innsats på teknisk eller tilgrensende
vitenskapelig område, eller hvis virke har hatt en stor betydning for
fremme av teknikk eller teknisk vitenskap". I henhold til dette kan
kandidater bli innvalgt ut i fra ett av følgende tre kriterier:
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A.
B.
C.
D.

Personer med betydelige vitenskapelige kvalifikasjoner
dokumentert gjennom anerkjente internasjonale publikasjoner.
Personer i ledende stillinger i industri/næringsliv eller offentlig
forvaltning, hvis kvalifikasjoner anses å være av betydning for
realisering av Akademiets formål.
Personer som ut fra en samlet vurdering av vitenskapelige og andre
kvalifikasjoner anses å være av betydning for realisering av
Akademiets formål.
Personer med en særlig sentral og framtredende rolle i samfunnet.
Dette kriteriet skal bare benyttes unntaksvis. Styret kan i enkelte
tilfeller invitere framtredende personer til medlemskap. Styret gir
en kort begrunnelse for at vedkommende kalles til medlemskap. Før
styret treffer endelig vedtak i slike saker skal innvalgskomiteen ha
uttalt seg om forslaget. Dersom innvalgskomiteen er positiv til
forslaget, blir kandidaten regnet som fullverdig medlem fra
tidspunktet styret vedtok å fremme forslaget. Dersom
innvalgskomiteen er uenig i forslaget blir saken igjen behandlet i
styret. Forslaget skal ikke på høring til medlemmene.

Forslagsstillerne skal angi hvilket kriterium de foreslår kandidaten
innvalgt på.
3.

Innvalg av utenlandske medlemmer sikter på høyt kvalifiserte personer
med internasjonalt ry, som er a) av norsk avstamning b) utenlandske
statsborgere hvis virke har eller har hatt spesiell tilknytning til norsk
teknisk forskning, undervisning eller industri.

4.

Styrets innvalg av medlemmer skjer på basis av innstilling fra en
innvalgskomité, bestående av registerføreren og to øvrige akademimedlemmer, valgt av styret med 4 års funksjonstid. Lederen for IR er fast
medlem av innvalgskomiteen (som har fire medlemmer). Innvalgskomiteen kan i spesielle tilfeller oppnevne andre sakkyndige.

5.

Forslag om innvalg kan fremmes av Akademiets medlemmer eller av
innvalgskomiteen selv. Forslag fra medlemmene skal være undertegnet
av to av Akademiets medlemmer og sendes generalsekretæren for
behandling og innstilling i innvalgskomiteen.

6.

Forslag om innvalg må inneholde den dokumentasjon som er nødvendig
for styrets behandling. I tillegg til personalia skal den gi en oversikt over
kandidatens innsats, så vel vitenskapelig som i relasjon til kandidatens
betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap, jfr. § 2 ovenfor.
En mest mulig fullstendig fortegnelse over kandidatens publikasjoner
vedlegges. Dette er spesielt viktig for kandidater som blir foreslått
innvalgt på bakgrunn av vitenskapelige kvalifikasjoner (pkt. 2A).

7.

Før styret kan foreta innvalg, skal forslaget kunngjøres for Akademiets
medlemmer. Disse har adgang til å sende styret skriftlige merknader til
forslaget innen en måned etter kunngjøringen. Innvalg av æresmedlemmer foretas uten forutgående kunngjøring.
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8.

Dersom innvalgskomiteen innstiller på innvalg og president og
generalsekretær slutter seg til dette, kan forslaget straks kunngjøres. I
øvrige tilfelle behandles saken i styret før eventuell kunngjøring finner
sted.

9.

Før styret kan avvise et forslag om innvalg, skal forslagstillerne,
innvalgskomiteen og eventuelle andre sakkyndige gis anledning til å
begrunne sine standpunkter nærmere. Ved eventuelt avslag skal disse
underrettes.

10.

Inntil innvalg er foretatt, skal alle dokumenter vedrørende forslaget
betraktes som konfidensielle.

11.

Innvalg av vanlige medlemmer skjer med simpelt flertall. Valg av
æresmedlemmer og utenlandske medlemmer krever enstemmighet i
styret.

Henvisning til veiledning og mal for forslag på nytt medlem finnes på NTVAs
hjemmeside (http://www.ntva.no/org/nyemedlemmer.shtml). Frist for å
sende inn forslag om innvalg er 15. mars og 15. oktober.

Statutter for Norges Tekniske Vitenskapsakademis fond
til fremme av norsk teknisk vitenskap, undervisning og
forskning
Revidert av NTVAs styre 6.3.2000 etter pålegg av KUF.
§1

Norges Tekniske Vitenskapsakademis Fond er en egen stiftelse. Dets
midler skal brukes til vitenskapelig forskning og virksomhet, herunder
avholdelse av kurs, kollokvier, symposier og utgivelse av publikasjoner.

§2

Fondets midler skaffes til veie ved gaver og bidrag. Hvis giveren ikke har
bestemt annerledes, skal gaver anbringes og forvaltes som for offentlige
midler bestemt. Norges Tekniske Vitenskapsakademis Fond kan deles
opp i særfond med spesielle formål etter giverens eventuelle ønske.

§3

Fondets styre består av 3 medlemmer, hvorav Norges Tekniske
Vitenskapsakademis president og generalsekretær er selvskrevne, mens
det tredje medlem med varamann oppnevnes av NTNU for 3 år ad gangen.

§4

Såfremt Norges Tekniske Vitenskapsakademi oppløses, skal fondets
midler gå over til KUF til forvaltning i samsvar med disse statutter.

Retningslinjer for NTVAs programkomiteer – mandat og
funksjon
Antall regioner NTVA skal ha programkomiteer i fastsettes av årsmøtet (NTVAs
lover § 9.4). Årsmøtet besluttet i 2006 at inntil nytt vedtak fattes skal NTVA ha
programkomiteer i følgende regioner:
152
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Bergen
Oslo
Stavanger
Trondheim

NTVAs styre har i sak 14/06 i møte 21. februar 2006 vedtatt følgende
retningslinjer for programkomiteene:
1.

NTVA skal være et landsdekkende akademi som arrangerer møter og
seminarer flere steder. For å få til en lokal forankring der det er grunnlag
for aktiviteter i NTVAs regi, blir det opprettet regioner. Årsmøtet
bestemmer hvor og hvor mange programkomiteer NTVA skal ha.

2.

Hver region har en programkomite med 3 – 7 medlemmer som også skal
være medlemmer av NTVA. Komiteens leder velges av årsmøtet og er
også medlem av NTVAs styre. De øvrige komitémedlemmene oppnevnes
av styret. Programkomiteen oppnevner selv nestleder og sekretær etter
behov.

3.

Funksjonstiden for programkomiteens medlemmer er to år. Funksjonstid
for programkomiteens leder følger årsmøtene. De øvrige medlemmenes
funksjonstid løper fra 1. juli det året de blir valgt t.o.m. 30. juni to år
senere.

4.

Programkomiteene skal planlegge og arrangere møter og miniseminarer
med foredrag og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner.
Programkomiteene setter opp forslag til semesterprogram som skal
godkjennes av styret.

5.

Følgende arbeidsdeling er satt opp mellom styret og programkomiteen:

Styret

Programkomiteene

• Planlegging og gjennomføring av
seminarer
• Årsmøte
• Årlig festmøte
• Strategi og utvikling
• Innvalg
• Ekstern omtale
• Høringer og uttalelser
• Internasjonal aktivitet
• Prosjekter
• Økonomi
• Industrielt råd

• Planlegging av ordinære møter
• Gjennomføring av ordinære møter
• Forslag til seminarer og
miniseminarer
• Forslag til prosjekter
• Planlegging og gjennomføring av
seminarer etter oppdrag fra styret
• Gjennomføring av prosjekter etter
oppdrag fra styret
• Utarbeidelse av høringsuttalelser
etter oppdrag fra styret
• Rekruttering av medlemmer (ta
initiativ til å få fremmet forslag om
innvalg)

For møter som arrangeres i regionene gjelder følgende kjøreplan:
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Presidenten åpner møtet dersom hun/han er til stede og gir samtidig
eventuell generell informasjon om aktiviteter i Akademiet
Presidenten foretar overrekkelse av diplomer til nye medlemmer
Leder av programkomiteen introduserer foredragsholdere og styrer
diskusjonen
Presidenten er vert ved middagen dersom han/hun er til stede
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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
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Torsdag 10. november 2016 arrangerte NTVA seminar i sam
arbeid med UiT Norges arktiske universitet/BFE-fakultetet.
Tema var Klimatiske og miljømessige endringer i de n
 ordlige
havområdene og mulige konsekvenser for den marine
næringsutviklingen. Professor Trond Øivind Jørgensen var en
kyndig og humoristisk møteleder.
Foto: Lars Thomas Dyrhaug

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) er et frittstående akademi som vil
fremme forskning, utdanning og utvikling innen teknisk vitenskap og tilgrensende
vitenskaper til beste for det norske samfunnet og utviklingen av norsk industri.
Akademiet skal bidra med informasjon om – og diskusjon av – teknologi og
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naturvitenskap.

NTVA

NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI

