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PRESIDENTEN HAR ORDET
Teknologiens betydning for
samfunnsutviklingen
NTVA er et tradisjonsrikt akademi
som er levende opptatt av
teknologiens rolle i samfunnet. I dag
ser vi det som vår fremste oppgave
å belyse hvordan den 4. industrielle
revolusjon som vi er midt inne i, vil
påvirke det norske samfunnet. De
tre første industrielle revolusjoner
la grunnlaget for dagens samfunn.
Midt inne i den 4. kan vi konstatere
at mange forhold er i rask endring.
Et munnhell som ofte brukes, er at
aldri har endringstakten i samfunnet vært større, og aldri vil den
komme til å bli langsommere. Driverne i endringsprosessene er de
muliggjørende teknologiene. Det er et knippe teknologier under overskriften
digitalisering, men vi skal ikke glemme andre viktige teknologiske utviklingsløp
innenfor det grønne skiftet, nanoteknologi/materialteknologi, bioteknologi,
sirkulærøkonomi og bærekraftig ressursbruk.
NTVA ga i 2017 ut boka «Teknologien endrer samfunnet» som sitt viktigste
bidrag til å forstå konsekvensene av de muliggjørende teknologiene. Boka er
omtalt i et eget avsnitt i årboka. Den har blitt mer populær enn vi hadde
forventet, temaet fenger tydeligvis hos folk. Møteprogrammene i avdelingene
rundt om i landet preges også av disse temaene.
Neste bind i bokserien er under arbeid. Her gjør vi et forsøk på å se på samlet
effekt av endringstrendene innenfor de mest sentrale nærings- og samfunnssektorer. Dette er et krevende, men spennende arbeid.
Et meget viktig spørsmål er hvordan arbeidslivet vil utvikle seg som et resultat
av de aggregerte effektene av endringene på ulike samfunnsområder. Hvilke
jobbtyper blir det mindre etterspørsel etter, eller forsvinner helt? Hvilke nye
jobbtyper og fagfelt blir etterspurt, og vil fylle tomrommet etter de gamle. Og,
hvordan vil arbeidslivet som helhet utvikle seg? Dette er helt sentrale spørsmål
når framtidens utdanningstilbud på teknologiområdet skal formes, og når vi
skal søke å motivere unge mennesker til å ta teknologisk utdanning.
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I NTVAs eget strategiske utviklingsarbeid er vi opptatt av å dyktiggjøre
organisasjonen til å bli en enda bedre teknologiformidler. I den forbindelse er
vi opptatt av å finne frem til kontakt- og informasjonsformer som gjør oss i
stand til å nå et større publikum. Møter og seminarer er i økende grad tatt ut av
sine tradisjonelle akademimøtesteder.
NTVA har siden 2016 arbeidet for å dokumentere møter og seminarer på video.
Vi har i den forbindelse opprettet en egen YouTube-kanal som nå inneholder et
større antall aktuelle og spennende foredrag om ganske ulike emner. Dette er
en aktivitet vi ønsker å videreutvikle. I årboka er det en egen omtale av NTVAs
YouTube-satsing.
Akademiet ønsker å være en kompetent samtalepartner for interessentgrupper
som ønsker å skaffe seg bedre innsikt i sentrale teknologiske utviklingstrender
som er viktige for dem. NTVA skal da være åpne for dialog med alle typer
interessentgrupper.
Rekruttering til akademiet
Det viktigste grunnlaget for akademiets kunnskap er våre medlemmers innsikt,
og vi ønsker derfor å mobilisere denne innsikten hos eksisterende og nye
medlemmer.
For å analysere de nye samfunnstrendene trengs det innsikt langt utover
teknologenes rekker. Denne kompetansen kan vi få til gjennom å samarbeide
med andre akademier, men vi kan også lage tydeligere plass innenfor egne
rekker for mennesker med en bakgrunn og interesser for slike spørsmål. For
eksempel har vårt søsterakademi i Sverige, IVA, en avdeling for Økonomi, som
beskjeftiger seg med de økonomiske vitenskaper med fokus på samfunnsøkonomi og dens kobling til bedriftsøkonomi, og samspillet mellom økonomi og
teknologi.
Vi har som mål å rekruttere flere medlemmer som arbeider innenfor de fagfelt
som har størst endringskraft og som arbeider innenfor sektorer som er i sterk
endring og er drivere for de viktigste endringsprosessene.
Vi trenger flere kvinner blant våre medlemmer, det er en viktig oppgave å gjøre
noe med det.
Vi ønsker også å rekruttere flere yngre personer som akademimedlemmer. Den
tradisjonelle rekrutteringsmekanismen gjør at medlemmenes alder blir relativt
høy, også på rekrutteringstidspunktet. En bedre blanding av mennesker med
lang erfaring, og yngre som arbeider aktivt med nye teknologiområder vil gi oss
en bedre miks til å se framover. Dette vil kreve en ny medlemskategori. Dersom
vi skal lykkes med dette som en vitaliseringsstimulans for akademiets
virksomhet, må disse medlemmene komme inn i hovedstrømmen av våre
aktiviteter. Et slikt tiltak vil vi arbeide med fram til neste årsmøte.
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Industrielt råd
NTVAs Industrielle råd er en meget viktig partner for akademiet. Industrielt råd
består i dag av mer enn 40 bedrifter innenfor ulike bransjer samt
forskningsinstitutter og høyere undervisningsinstitusjoner. Medlemmene
fungerer som en viktig lyttepost for samfunnsbehov, som vi kan bruke for å
gjøre vår interne og utadrettede virksomhet mer relevant. Å skape møteplasser
der næringslivet kan finne kunnskap som er relevant for deres framtidige
utvikling, blir en viktig oppgave for NTVA. Å styrke medlemsmassen med
bedrifter som arbeider i fronten av de endringsdrivende bransjene blir sentralt.
Gjennom sin kontingent gir medlemmene av Industrielt råd et viktig økonomisk
bidrag til akademiet. Disse inntektene er en bærebjelke i driftsøkonomien vår.
Jeg vil gjerne takke det meget aktive arbeidsutvalget i Industrielt råd, som har
satt seg et ambisiøst mål om øke medlemstallet i rådet med 50 % over en
toårsperiode. De er allerede godt på veg mot dette målet.
Vitenskapelig basert rådgivning om politikkutforming
Som nevnt tidligere er akademiet opptatt av å være en kompetent samtalepartner for interessentgrupper som ønsker å skaffe seg bedre innsikt i
utviklingstrender som er viktige for dem.
Et annet element i vår strategi er å levere kunnskapsbidrag i politikkutforming.
I denne sammenheng er akademiet engasjert i vitenskapsbasert rådgivning i en
europeisk sammenheng, gjennom SAPEA-prosjektet (Science Advice for Policy
by European Academies). Dette er omtalt i et eget avsnitt i årboken. Prosjektet
har etablert en måte å utarbeide objektive råd om politikkutforming med en
rigorøs kvalitetssikring som i bunnen bygger på arbeidsgrupper med
fremragende vitenskapsfolk utvalgt etter kompetanse på det området som skal
utredes, og bruk av fagfellevurdering av utarbeidede rapporter. De endelige
rådene til EU-kommisjonen bygger på rapporter fra slike arbeidsgrupper, og
utarbeides av en gruppe på seks erfarne vitenskapsfolk fra ulike fagfelt.
Dette er en modell vi godt kunne ta lærdom av i Norge. NTVA tror mer på en
slik modell enn på en modell med én vitenskapelig rådgiver for regjeringen eller
ett faglig miljø som skal rådgi langt utover deres egen faglige kompetanse.
Vi lever i spennende tider, og NTVA har som mål å formidle kunnskap og
forståelse om teknologisk utvikling slik at endringene kan bli nyttige og gode
for de aller fleste. Akademiet har som ambisjon å utvikle en bedre norsk
endringsforståelse.

Torbjørn Digernes
Trondheim 13. juni 2018
NTVA Årbok 2017
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PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER I
2017
Baltasar Beferull-Lozano
Baltasar Beferull-Lozano is Full Professor in
both the Department of Information and
Communication Technologies and (by
courtesy) the Department of Engineering at
University of Agder (UiA). He is leading the
Intelligent Signal Processing and Wireless
Networks (WISENET) Lab at UiA.
Baltasar Beferull-Lozano received his MSc in
Physics from University of Valencia, Spain, in
1995 (First in Class Honors) and the MSc and
PhD degrees in Electrical Engineering from
University of Southern California (USC), Los
Angeles, in 1999 and 2002, respectively. At
USC, he received several awards including
the Best PhD Thesis paper Award in 2002 and
the Outstanding Academic Achievement
Award in 1999.
Prof. Beferull brings extensive research and technology transfer experience
from both the US., having worked previously at USC, AT&T Shannon Labs,
(formerly AT&T Bell Labs), and Europe, including École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL), University of Valencia and UiA.
He has coordinated or participated as Principal Investigator in more than 20
international projects in the areas of Wireless Sensor and Actuator Networks,
Signal Processing, Data Analytics, machine learning, cyber-physical systems
and last-generation Wireless Communications, including 10 EU Projects (FP6,
FP7, H2020), among others, HYDROBIONETS, SENDORA, WISERNETS, CRUISE,
as well as a CONSOLIDER (top excellence research program in Spain) project
and similar ones in Switzerland and the US. Currently, he is coordinator or IP in
five large research projects funded by the Research Council of Norway,
including a FRIPRO TOPPFORSK project (most competitive program for
fundamental research). In only three years of existence, the lab has attracted
more than 100 MNOK in funding from the Research Council of Norway. He has
co-authored over 100 technical peer-reviewed international journal and
conference papers (including two Best Paper Awards) with a high-rate of
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citations, generated three U.S. patents, supervised 10 PhD theses and imparted
seminars and postgraduate courses at more than 70 different international
institutions since 2002. Prof. Beferull has also collaborated intensively with
several companies in these fields, such as Telenor, ACCIONA, Thales
Communications, Telefónica, Deutsche Telekom, Lundin Norway, MHWirth.
Prof. Beferull is a Senior Member of the IEEE.
He is also an official Evaluator and Expert for European Commission (since
2006), Qatar National Research Fund Program, Qatar Foundation (since 2008)
and the US. NSF (since 2008), for both Research Proposals and on-going
projects on information and communication technologies. He has served as
member of the Technical Program Committees for several top ACM & IEEE
International Conferences. Prof. Beferull is also a Senior Area Editor for IEEE
Transactions on Signal Processing.
He carries out fundamental and applied research on these topics: a) advanced
signal processing and data analytics, b) de-centralized communications and innetwork processing for Wireless Communications and Embedded Systems, c)
cross-layer design and cross-disciplinary tools for future generation wireless
networks. His work is highly interdisciplinary, covering Theory, Algorithms and
Testbed implementation for different application scenarios, such as conditionbased monitoring of industrial plants and natural resources, ambient
intelligence, environmental monitoring, smart energy grids and 4G, 5G wireless
networks.
He received the Best Paper Award at the IEEE International Conference on
Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS) 2012. He has received the
TOPPFORSK Grant Award from the Research Council of Norway, 2015 (only
recipient in the areas of signal processing and communications), Top crossdisciplinary excellence research program for fundamental research in Norway.
Several of Prof. Beferull’s published papers related to the area of wireless
sensor networks, have been used, as part of the selected mandatory reading list
for graduate courses in several US. Universities, such as: Univ. of Michigan, Ann
Arbor, USC, Univ. of California, Santa Cruz and Univ. of Massachussets, Amherst.

Inga Berre
Inga Berre (f. 1978) tok doktorgrad i anvendt matematikk ved Universitetet i
Bergen i 2005, og har vært professor ved Matematisk institutt, Universitetet i
Bergen, siden 2013. Hennes faglige hovedinteresser er matematisk modellering
og numeriske metoder for å bedre forstå fysiske prosesser i undergrunnen, de
siste årene særlig motivert av utvinning av dyp geotermisk energi. Hun har
erfaring som leder for fire større forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet og som arbeidspakkeleder i et Toppforskprosjekt. Hun har også deltatt i
en rekke andre forskningsprosjekter, og har bred erfaring med internasjonalt
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forsknings-, undervisnings- og forskerutdanningssamarbeid. Hun har holdt en
rekke inviterte foredrag på internasjonale konferanser og publiserer aktivt i
internasjonale tidsskrifter. Berre mottok Meltzerprisen 2011 for yngre
forskere.
I 2009 var hun sentral i å etablere Norwegian
Center for Geothermal Energy Research, der
hun nå er styreleder. Til det internasjonale
fagmiljøet har hun blant annet bidratt ved
deltakelse i programkomiteer for større
internasjonale konferanser.
Inkludert nåværende studenter har hun
veiledet 11 PhD-studenter og 27 masterstudenter. Hun underviser i matematikk-,
numerikk- og modelleringsemner, og hun er
også en aktiv populærvitenskapelig formidler.
Berre er engasjert i universitets- og
forskningspolitikk. Hun har flere internasjonale, nasjonale og lokale verv, for
eksempel er hun medlem i styringsgrupper for ulike forskningsstrategiske
plattformer i EU, medlem i styret for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet
og medlem av fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
ved UiB.

Erik Fosse
Erik Fosse er en norsk musiker, lege og
professor i medisin ved Universitetet i Oslo
(UiO). Han er spesialist i generell kirurgi og
thoraxkirurgi, og er avdelingsoverlege ved
Intervensjonssenteret
på
Rikshospitalet.
Intervensjonssenteret er en forsknings- og utviklingsavdeling for nye metoder i helsevesenet
Han ble ansatt som professor i annenstilling
ved UiO i 1999.
Fosse tok doktorgraden i 1987 ved UiO med
avhandlingen Complement activation and
alterations in white blood cell populations
following major surgery and trauma.
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Han ble landskjent i 2008–2009 da han sammen med Mads Gilbert tok seg inn i
Gaza under konflikten mellom Israel og Hamas, og hjalp til med skadebehandling av ofrene etter bombingen av Gazastripen. Innsatsen innbrakte ham
og Gilbert Fritt Ords honnør med begrunnelsen «enestående øyevitneskildringer av sivilbefolkningens lidelser under bombingen av Gaza».
Kongen utnevnte i 2013 Fosse til kommandør av St. Olavs Orden for medisinsk
og samfunnsnyttig innsats.
Erik Fosse har skrevet flere bøker om Midt-Østen og om medisinske tema og
har mer enn 200 vitenskapelige publikasjoner

Tore Furevik
Tore Furevik ble født på Stord i 1969 og er
i dag professor i fysisk oseanografi ved
Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen
og også direktør for Bjerknessenteret for
klimaforskning. Furevik er utdannet ved
Universitetet i Bergen hvor han ble cand.
scient. i 1995 og dr. scient. i 1998. Året 1996
tilbrakte han ved Polar Science Center,
University of Washington, i Seattle.
Furevik har i hele sitt yrkesaktive liv vært
tilknyttet Geofysisk institutt. Først i et års
vikariat som førsteamanuensis, og deretter
i to års postdoc-stilling delt med Nansensenteret i Bergen. Han ble tilsatt i fast
stilling som førsteamanuensis i 2002 og
rykket opp til professor i 2005, like etter
Foto: Gudrun Sylte, Bjerknesfylte 36 år. Han har vært sentral i
senteret
Bjerknessenteret siden oppstarten i 2002,
først som forskningsleder og nestleder, og fra 2014 som direktør for hele
senteret. Han er for tiden også styreleder i Uni Research AS og i Norsk
Klimaservicesenter.
Furevik sitt hovedfokus har vært å forstå hva som driver de storstilte
vindsystemene og havstrømmene i Nord Atlanteren, i de Nordiske hav og i
Arktis, og samspillet mellom atmosfære, hav og sjøis. I løpet av perioden som
postdoktor var han sentral i å utvikle Bergen klimamodell, forløperen til den
norske jordsystemmodellen, og leverandør av data til FN sitt klimapanel som i
2007 mottok Nobels fredspris. I den senere tid har Furevik studert naturlige
endringer i jordens globale klima, sammenhenger mellom klimautviklingen i
tropene og i Arktis, og årsaker til variasjoner i monsunsystemene i Sør- og Øst-
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Asia. Han har publisert rundt 40 vitenskapelige arbeider, hvorav flere er sitert
mer enn 100 ganger.
Furevik har vært sentral i å bygge opp et nasjonalt og flere internasjonale
nettverk innen forskerutdanning. Han initierte og koordinerte den nasjonale
forskerskolen i klimadynamikk med finansiering fra orskningsrådet 20092017. Over 150 norske PhD-kandidater og 50 veiledere har vært del av denne
skolen. Han koordinerte det første Norsk-Amerikanske partnerskapsprogram i
klima, hvor det hvert år siden 2009 er arrangert sommerskoler under navnet
Advanced Climate Dynamics Courses (ACDC), av mange betraktet som de beste
i verden innen sitt felt. Furevik har også koordinert en rekke prosjekter med
institusjoner i Kina hvor fokus har vært studentutveksling, felles-veiledning og
sommerskoler, arrangert annethvert år siden 2004.
Furevik har vært leder for Bergen Geofysiker Forening og Norsk Geofysisk
Forening, og også vært nasjonalt kontaktpunkt for The International
Association for the Physical Sciences of the Oceans (IAPSO) under International
Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Han er en aktiv formidler av klima og
har holdt 100 populærvitenskapelige foredrag og opptrådd 300 ganger i
nasjonale og internasjonale media.

Jarl Giske
Jarl Giske (født 1958 i Ålesund) er cand.
scient. i zoologisk økologi (1986) og dr.
philos. i marin økologi (1990) fra
Universitetet i Bergen. Etter en periode som
NAVF-postdoktor ved UiB var han to år
forsker ved Havforskningsinstituttet. Deretter var han førsteamanuensis (1984) og
professor (1998) i økologisk modellering ved
daværende Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved UiB. Han var ansatt som
instituttleder ved det nyopprettede Institutt
for biologi 2004-2009. Giske er nå marin
dekan ved UiB og prodekan ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Giskes faglige interesser er modellering av
adferd, med fokus på fisk og dyreplankton.
Giske og kolleger i forskningsgruppen har arbeidet med utvikling av
evolusjonært baserte matematiske modeller for vekst og overlevelse i pelagiske
miljøer. Adferd kan sees på som en evolusjonær mekanisme som er utviklet ved
at noen arvelige trekk har vært bedre enn andre til å bidra til organismens vekst
og overlevelse, og i siste instans til etterkommere. I de første årene var
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modellene basert på optimaliseringsteori og spillteori, men etter hvert har
metodeutviklingen dreiet til bruk av genetiske algoritmer for å evolvere fram
løsninger på hvordan livet kan leves i et modellmiljø. I de siste årene har Giske
vært opptatt av hvordan beslutningsmekanismene fra sanseinntrykk til adferd
kan sees som en fleksibel og evolverbar arkitektur, og hvordan emosjonssystemer har blitt utviklet for å gjøre beslutningsprosessene robuste og
effektive.

Jan Tommy Gravdahl
Tommy Gravdahl (f. 1969) er professor i
teknisk kybernetikk ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, NTNU. Han
ble utdannet sivilingeniør i 1994 og dr.ing. i
1998, begge grader ble tatt ved Institutt for
teknisk kybernetikk ved NTNU, hvor han også
ble ansatt som førsteamanuensis i 2001 og
professor i 2005. I 2008/09 var han også
instituttstyrer ved samme institutt. I 2007/08
var han gjesteprofessor ved The Centre for
Complex Dynamic Systems and Control
(CDSC), The University of Newcastle, Australia.
Hans forskningsinteresser inkluderer matematisk modellering og ulineær regulering,
spesielt anvendt på mekaniske systemer slik
som roterende maskineri, romfartøy, roboter,
autonome farkoster og posisjoneringssystemer. De siste årene har fokus vært
på design og styring av slangeroboter, og modellering og styring med
nanometerpresisjon i atomkraftmikroskoper.
Han har veiledet mer enn 100 masterstudenter og 11 PhD-kandidater.
Han har publisert mer enn 200 artikler i internasjonale tidsskrift og på
internasjonale konferanser, og han har to ganger mottatt prisen IEEE
Transactions on Control Systems Technology Outstanding Paper Award (2000
og 2017). Han har også skrevet fem bøker innen dette fagfeltet. Han har vært
Associate editor i tidsskriftet Simulation Modelling Practice and Theory, og er
for tiden Senior editor i tidsskriftet Mechatronics.
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Atle Harby
Atle Harby er seniorforsker i SINTEF Energi i
Trondheim. Han har mer enn 20 års erfaring
innen forskning knyttet til vannkraft, vassdragsmiljø, vannressurser, miljøforhold i
regulerte vassdrag, virkninger av klimaendringer og energilagring. En stor del av
arbeidet har vært i tverrfaglige forskningsprosjekter som integrerer teknologi, naturfag
og miljøvirkninger.
Atle Harby har lang erfaring som prosjektleder for tverrfaglige forskningsprosjekter og
åtte år som leder for forskningssenteret
CEDREN. I tillegg til vitenskapelig arbeid og
publisering er Harby opptatt av å formidle
forskningsresultater gjennom møter, foredrag og populærvitenskapelig publisering.
Atle Harby har også en betydelig internasjonal aktivitet, og er og har vært
engasjert i prosjekter og samarbeid i mange land over hele verden, samt i fora
som IPCC, IEA, EERA (European Energy Research Alliance) og mange
internasjonale konferanser.

Hans Olav Hide
Hans Olav Hide (f. 1959) kommer fra
Gjerdsvika på Sunnmøre. Han er siv.ing. fra
Marinteknisk avdeling NTH i 1984, og jobbet
deretter som forsker i SINTEF avd for
Konstruksjonsteknikk frem til sommeren
1987. Da fikk han stipend fra Total Norge for
å studere energiøkonomi ved Institut
Francaise du Petrole (IPF) i Paris.
Etter dette flyttet han til Stavanger og jobbet
vel 3 år for Esso Norge i forskjellige posisjoner. I 1992 ble han adm dir for Multi Fluid,
et teknologi start-up selskap innenfor
flerfasemåling som baserte produktene sine
på F&U fra Statoil. Han ledet selskapet
gjennom omfattende teknologi- og produktutvikling, som resulterte i “state-of-the-art”produkter for den internasjonale olje- og gassindustrien. Selskapet ble
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børsnotert i 1997, og senere fusjonert med Smedvig Technologies da det endret
navn til Roxar.
I 1999 etablerte han selskapet la Strada, som et investor- og ventureselskap han
driver ennå. I denne sammenheng har han både etablert og vært styreleder eller
styremedlem i en rekke SME-/teknologi-selskaper.
I 2003 grunnla han Multi Phase Meters (MPM), hvor han var adm.dir. frem til
utgangen av 2014. Etter en omfattende og dedikert utviklingsperiode, i nært
samarbeid med flere ledende oljeselskap, ble MPMs flerfasemålere kommersialisert og etablert som et verdensledende produkt. Selskapet oppnådde sterk og
lønnsom vekst og ble solgt til FMC Technologies i 2009/13.
Han grunnla også selskapet TracID systems i 2005. Selskapet spesialiserer seg
på RFID-løsninger for oljeindustrien, og er verdensleder på sporing av borerør.
Selskapet ble solgt til National Oilwell Varco i 2016.
Hide har i tillegg erfaring fra Venturebransjen og private equity, blant annet
som seniorpartner i HitecVision.

Stig-Erik Jakobsen
Stig-Erik Jakobsen er født i 1963. Han er
utdannet cand.polit. i samfunnsgeografi ved
Universitetet i Bergen, og har en doktorgrad
(dr.polit.) fra 1997 ved samme institusjon.
Jakobsen er professor innen innovasjonsstudier ved Høgskulen på Vestlandet, og er
leder for Mohnsenteret for innovasjon og
regional utvikling. Mohnsenteret har ca 15
medarbeidere. Han har tidligere vært
professor ved Universitetet i Oslo, og er for
tiden også professor II ved Universitet i
Bergen.
Jakobsen har særlig forsket på innovasjoner i
bedrifter, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk og regionale utviklingsprosesser.
Videre har han studert bedriftsetableringer,
samspill og nettverk i næringsklynger, og hvordan bedrifter implementerer nye
teknologiske løsninger. Jakobsen har publisert over 40 artikler i internasjonale
tidsskrift og vært både redaktør og bidragsyter i fagbøker. Han er også
‘associate editor’ for European Planning Studies og medlem av redaksjonen for
Norwegian Journal of Geography.
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Jakobsen har ledet flere større prosjekter i Forskningsrådet. Han har også vært
involvert i en rekke evalueringer av offentlige næringsrettede virkemidler,
eksempelvis omstillingsprogrammet, klyngeprogram, VRI-programmet,
næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet. Jakobsen har og har hatt
flere viktige verv, og er blant annet styremedlem i divisjonsstyret for
innovasjon i Forskningsrådet.

Stein Tore Johansen
Stein Tore Johansen er utdannet ved linjen for
Teknisk Fysikk på NTH (1981), og han ble
dr.techn. (1990) samme sted på avhandlingen: On the modelleing of turbulent
two-phase flow.
Helt fra prosjekt- og diplomtiden i studiet
interesserte han seg for metallurgiske
problemer; i særdeleshet støvrensing og
energigjenvinning fra røkgass i ferrosilisiumindustrien, som var et stort nasjonalt problem
da. Slik kom han i kontakt med miljøet ved
Sheffield University, som var i gang med
utvikling av et strømningsteknisk beregningsprogram blant annet for slike problemer,
senere kjent som FLUENT og nå en vesentlig
del av simuleringspakken ANSYS, og han ble selv med på utviklingen av dette
verktøyet mot mer generelle anvendelser i flerfasestrømning. Etter hvert som
interessen dreiet seg også i retning av petroleumsanvendelser, med
flerfasetransport i rør over store strekninger, ble Johansen og en del av hans
forskergruppe engasjert av flere internasjonale oljeselskaper til å utvikle et nytt
simuleringskonsept hvor også de lokale 3-dimensjonale effektene i
rørstrømningen ble inkludert. Dette førte i perioden 2010-2015 til et nytt
simulatorkonsept, kalt LEDA, som nå er kommersialisert gjennom Kongsberg
Maritim og på vei til å bli en ny internasjonal standard på området.
Stein Tore Johansen er sjefforsker ved SINTEF Industri, hvor han har ledet en
gruppe på 25-30 forskere – de fleste med doktorgrad – gjennom de siste 15-20
årene. Aktiviteten har i det vesentlige bestått av strømningstekniske
beregninger for metallurgiske og petroleumsteknologiske anvendelser i norsk
og internasjonal industri.
Fra 1993 har han vært tilknyttet NTNU som professor ved Institutt for energi
og prosessteknikk, hvor han har veiledet en rekke doktorkandidater og har
utviklet og undervist PhD-emnet EP8404 Multiphase Modelling for studenter i
strømnings- og prosessmiljøet langt utover instituttets grenser.
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Johansen har en stor vitenskapelig produksjon bak seg så langt: 78
internasjonale publikasjoner hvorav 58 i regulære journaler og 20 i periodiske
konferanse-«proceedings». I tillegg til dette har han ca. 30 andre konferansepublikasjoner. Hans bidrag er gjennomgående svært fruktbare ved at de retter
seg mot strategisk viktige industrielle anvendelser både i inn- og utland,
samtidig som de er grunnleggende og klargjørende på den vitenskapelige siden.
Hans miljøskapende innsats ved oppretting, utvikling og vedlikehold av den
relativt store og svært vellykkede forskningsgruppen i SINTEF-systemet er en
meritt i seg selv. Likeså hans innsats som faglærer og veileder for 23 PhDkandidater i NTNU-systemet.

Magnus Korpås
Magnus Korpås er professor innen kraftsystemer ved Institutt for elkraftteknikk,
NTNU, siden 2014. Før dette har han vært
forsker, forskningsleder og forskningssjef ved
avdeling Energisystemer på SINTEF Energi
AS. Som forskningssjef hadde han hovedansvar for FoU innen kraftmarkeder,
vannkraftoptimalisering og vannressursforvaltning ved SINTEF Energi.
Han ble uteksaminert sivilingeniør i Fysikk og
Matematikk ved NTNU i 1998, og startet på
doktorgradsstudiet i elkraftteknikk ved
samme universitet året etter hvor han utviklet
teknisk-økonomiske optimaliserings- og
simuleringsmodeller for ulike kombinasjoner
av energilagring og hydrogen og vindkraft i
kraftsystemet. I 2004 forsvarte han avhandlingen «Distributed Energy Systems
with Wind Power and Energy Storage», og han forsatte denne forskningen i
post.doc-stilling før han startet i SINTEF.
Korpås sine viktigste forskningsinteresser kan sammenfattes ved: 1) Optimalisering av kraftsystem basert på stor andel vind og sol. 2) Analyse av
nytteverdien av kabler, kraftnett, hydrogen, batterier og regulerbar vannkraft
for å jevne ut effektvariasjoner og sikre tilstrekkelig energi og effektkapasitet i
systemet.
Han sitter i ledergruppen for forskningssenteret CINELDI (Centre for Intelligent
Electricity Distribution) og er tungt involvert i to av de andre nyopprettede
forskningssentrene for miljøvennlig energi, HydroCEN (Norwegian Research
Centre for Hydropower Technology) og ZEN (Zero Emission Neighbourhoods),
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samt Horizon 2020-prosjektet INVADE (Integrated electric vehicles and
batteries to empower distributed and centralised storage in distribution grids).
Han er for tiden hovedveileder for 9 PhD-stipendiater ved institutt for
elkraftteknikk – de fleste finansiert gjennom eksternfinansierte prosjekter – og
medveileder for PhD-studenter ved en rekke samarbeidende faggrupper
nasjonalt og internasjonalt.

Ernst Herlof Kristiansen
Ernst H. Kristiansen ble født i Moss i 1951. Han
er utdannet cand.real. med fysikk hovedfag fra
Universitetet i Oslo i 1975. I perioden 19761979 var han stipendiat og deretter forsker
ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Arbeidet
var knyttet til utvikling av navigasjonssystemer. Han var deretter forsker ved
Sentralinstituttet for Industriell forskning
1979-1980. Her arbeidet han med robotteknologi.
I 1981 begynte han i Norsk Data hvor han ble
sentral i utviklingen hukommelsessystemer.
Han var i Norsk Data til 1989 og deretter i
Dolphin Server Technology fram til 1991. Han
hadde i hele denne tiden god kontakt med
fysisk institutt ved UiO gjennom veiledning av
masterstudenter. Mellom 1993 og 2003 hadde han bistilling som 1. amanuensis
II ved fysisk institutt, UiO. Han har veiledet drøyt 10 masterstudenter og vært
medforfatter på mer enn 30 publikasjoner.
I 1992 begynte Kristiansen som seniorforsker ved Senter for industriforskning
(SI) og var dermed med på fusjonen mellom SI og SINTEF i 1993. I 1994 ble han
forskningssjef og fra 1995 forskningsdirektør. Kristiansen ledet instituttet
SINTEF Elektronikk og kybernetikk inntil det ble en del av SINTEF IKT fra 2004.
I 2006 ble han konserndirektør og plassjef for SINTEF i Oslo og var dette fram
til 2017, da han gikk over i 60 % stilling, nå som forskningsdirektør i SINTEF
Digital. I 2008-2009 var han konstituert sjef for SINTEF Byggforsk.
I 1997-98 ledet han arbeidet med næringsrettet IT-plan for Nærings- og
handelsdepartementet. Han ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som
medlem av komite for "Kvinner i forskning" 2007-2010, komité for "Kjønnsbalanse i forskning" 2010-2013 og nestleder i Cristins styre 2013-2016.
Kristiansen har vært styremedlem i Forskningsinstituttene fellesarena 20092017 og er styremedlem i European Association of Research and Technology
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Organisations (EARTO) siden 2007. I 2016 ble han oppnevnt av EUs
konkurranseråd som medlem av Open Science Policy Platform (OSPP).

Trond Kvamsdal
Trond Kvamsdal er professor i beregningsorientert matematikk ved Institutt for
matematiske fag ved NTNU, samt at han har
en bistilling som Seniorforsker ved SINTEF
Digital. Han ble utdannet som sivilingeniør
ved Bygningsavdelingen i 1987 samt en
Master of Art in Mathematics ved University
of Wisconsin at Madison (1990-1991). Han
har jobbet i SINTEF siden 1994 og ved NTNU
siden 2007.
Kvamsdal har jobbet innen flere aspekter av
fagfeltet beregningsorientert vitenskap og
teknologi (BVT) som på engelsk betegnes
"Computational Science and Engineering"
(CSE). Spesielt utvikling av numeriske
metoder og datamaskinprogram for utfordrende problemstillinger innen faststoff- og fluid-mekanikk (tynnveggede
konstruksjoner, ekstrudering av aluminium, vind mot broer, strømning rundt
marine konstruksjoner, biomekanikk, poroelastiske simuleringer av jord og
oljereservoar osv.). Spesielt vil vi her trekke frem "Adaptive elementmetoder",
som han var med å dra i gang ved NTNU tidlig på 1990-tallet og som han har
jobbet med og publisert mange journalartikler på siden den gang. Videre var
han drivkraften bak en satsing ved SINTEF og NTNU på fluid-struktur
interaksjon anvendt på slanke konstruksjoner som broer og offshore stigerør.
Etter forskningstermin hos professor Thomas H. J. Hughes (UT-Austin) 20052006 initierte Kvamsdal og var hoved-drivkraften bak en oppbygging av
forskning på Isogeometrisk Analyse i Norge. Hovedideen til Isogeometrisk
analyse er å bygge bro mellom design og analyse ved å bruke samme
matematiske basis (splines) i CAD-systemene og elementmetodeprogrammene.
Denne oppbyggingen har gjort at Norge anses som en av de toneangivende
nasjonene innen Isogeometrisk Analyse. Det er uteksaminert flere PhDkandidater og bygd opp ett stort "open source" isogeometrisk elementbibliotek
kalt IFEM, og hans gruppe har publisert artikler som har oppnådd betegnelsen
"Highly cited" by Web of Science.
Kvamsdal har hatt gjesteforskeropphold (forskningstermin) ved det prestisjetunge Institute of Computational Engineering Sciences (ICES) ved University of
Texas at Austin, USA (2005-2006 og høsten 2012), Department of Structural
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Engineering, University of Pavia, Italia (våren 2013) samt ved Department of
Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge,
England (høsten 2016). Videre har han siden 2008 vært President of Nordic
Association of Computational Mechanics (NoACM), og siden 2013 vært medlem
av Executive Committe for ECCOMAS. Han mottok i 2010 utmerkelsen IACM
Fellow Award fra International Association of Computational Mechanics
(IACM).

Eugenia Malinnikova
Jeg tok doktorgrad i matematikk ved
St. Petersburg State University i 1999 og var
post.doc. ved NTNU i 2001-2003. Fra 2004 har
jeg vært ansatt ved Institutt for matematiske
fag, først som førsteamanuensis og fra 2017
som professor.
Mine forskningsinteresser er i harmonisk
analyse, potensial teori og elliptiske partifelle
differensialligninger. Jeg har også erfaring
med forskning i kompleks analyse og tidfrekvens analyse. En hovedlinje i min
forskning har, helt fra doktorgraden i 1999,
vært studiet av harmoniske funksjoner og
differensialformer i høyere dimensjoner og på
Riemannske mangfoldigheter. I løpet av de
seneste årene har denne forskningen, i
samarbeid med Aleksandr Logunov, ledet til banebrytende resultater. I april
2017 mottok Lognuov og jeg Clay Research Award for denne forskningen.

Barbara Matusiak
Barbara Szybinska Matusiak er professor ved Institutt for arkitektur og
teknologi, NTNU, hvor hun leder faggruppen Energi og miljø. Hun ble
uteksaminert som Master i Arkitektur fra det Tekniske Universitetet i Lodz,
Polen (1984). Hun har 7-års arkitektpraksis i hovedsak fra arkitektkontorer i
Oslo hvor hun videreutviklet sine prosjekteringsferdigheter og vant flere
lukkede arkitekturkonkurranser. Hennes interesse for «lys i arkitektur»
utviklet seg mot vitenskapelig kunnskap i løpet av dr.ing.-studier ved NTH
(1994-1998).
Hun har vært involvert i mange norske og internasjonale vitenskapelige
prosjekter med fokus på dagslys i arkitektur der hun har utviklet nye løsninger
og metoder for effektiv utnyttelse av dagslys i bygninger. Menneskelig behov

NTVA Årbok 2017

23

for lys og «lys som et arkitektonisk element»
med innvirkning på kvalitativ romopplevelse
har bestandig vært sentrale tema i hennes
forskningsaktivitet.
Hun har også interesse for å utvikle nye
forskningsmetoder og laboratorier. Hun
designet og bygget den kunstige himmelen og
kunstig sol for Dagslys-laboratorium
(konstruert 2002 og fornyet i 2015) og den
nyeste versjonen av fullskala romlaboratorium ROMLAB (ferdig 2006).
Hun har publisert i overkant av 100 artikler i
internasjonale vitenskapelige tidsskrifter,
konferanser eller kapitler i fagbøker. Hun er
sterkt involvert i aktivitetene til de
internasjonale forskningsorganisasjonene CIE, AIC og IEA, og har vært norsk
representant i CEN internasjonale arbeidsgruppe som nylig utarbeidet den
første europeiske standarden for dagslys i bygninger.
Hennes undervisningsaktiviteter (masterkurs) er viet til dagslys, kunstig lys og
fargebruk i arkitektur. Hun veileder i øyeblikket fire masterprosjekter, tre PhD
og en post.doc. Hun har også vært opponent for mange PhD-prosjekter og er
hyppig reviewer for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanser.
I 2011 etablerte hun Lys- og fargegruppen, en tverrfaglig forskergruppe ved
NTNU, og har ledet den siden da. Gruppen har produsert forskning på høyt
vitenskapelig nivå, utviklet stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og er
meget aktiv i forskerformidling. I 2017 ble den promotert til senter: Light &
Colour Centre, NTNU.
I 2016 ble hun medlem av den internasjonale Daylight Academy.

Stig William Omholt
Stig W. Omholt er professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Siden høsten 2012 har han
vært leder for NTNUs campus-dekkende bioteknologiprogram – NTNU
Biotechnology – the Confluence of Life Sciences, Mathematical Sciences and
Engineering. Han ble dr. philos. innen teoretisk biologi ved Universitetet i Oslo
(UiO) i 1988. Han har blitt sitert mer enn 7300 ganger og har en h-index på 40
(32 siden 2013). Han er innvalgt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. I
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perioden 1989-2012 var han professor ved
Norges
miljøog
biovitenskapelige
universitet (NMBU), hvor han initierte og
ledet Centre for Integrative Genetics
(CIGENE) i perioden 2002-2012. I perioden
2010-2012 var han Kristine Bonnevie
professor ved UiO og tilknyttet Centre for
Ecological and Evolutionary Synthesis
(CEES). Han har innehatt en rekke tillitsverv i
nasjonal og internasjonal sammenheng. Han
er for tiden medlem av programstyret for
BIOTEK2021 i Norges forskningsråd (NFR)
og NFRs representant i styret til den
internasjonale ESFRI-strukturen for bioinformatikk (ELIXIR). Han er også medlem av
styret til Avicenna Alliance (en global
samarbeidsorganisasjon mellom akademia og farmasøytisk og medisinskteknisk industri), hvor han leder organisasjonens Research Working Group, og
er medlem av styret til den globale organisasjonen The Virtual Physiological
Human Institute.
Hans forskningserfaring inkluderer datadrevet matematisk modellering av
biofysiske prosesser, regulering av populasjonsdynamiske mønstre, regulering
av sosiobiologiske systemer, livshistorie- og evolusjons-biologi, gennettverksteori, bruk av ikke-lineær systemteori på genetiske problemstillinger
for å forstå koblingen mellom genotype og fenotype, robusthetsegenskaper til
komplekse systemer, beregningsbasert hjernefysiologi og hjerte-kar-fysiologi,
helgenomsekvensering av laks og torsk, lakse-fysiologi og adferd, eksperimentell evolusjon av gjær og aldringsbiologien til bier, mus og folk.

R. M. Chandina Ratnayake
Dr. R.M. Chandima Ratnayake is a Professor (100%) in the Department of
Mechanical & Structural Engineering and Materials Science (IKM), University of
Stavanger (UiS) – Norway, where he has been since 2006. He has a B.Sc. in
Production Engineering, M.Sc. in Manufacturing Engineering and PhD in
Offshore Engineering (Asset Integrity Management). Professor Ratnayake is
also a ‘Senior Integrity Management - Technical Advisor’, Wood Group Integrity
Management, Wood Group Kenny Norway AS. He has also served as a
‘Maintenance Engineering Specialist’ (20%) in Apply Sørco AS (2012.112014.02), Norway and as a ‘Senior Engineer’ in AkerSolutions Offshore Partner
(2009-2011), Stavanger, Norway. He also served in the capacities of Associate
Professor, visiting Associate Professor and Assistant Professor from August
2007 to July 2010 at the University of Stavanger, Norway`, and as a lecturer at
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a number of universities and educational
institutions in Sri Lanka. Presently he
lectures Manufacturing & Production
Engineering and Product Development for
B.Sc. students, Computer Aided Engineering
(i.e. Computer Aided Manufacturing) for
M.Sc. students. He also offers two PhD
courses
(Industrial
asset
integrity
assessment & control and Multi-criteria
Analysis). Moreover, he conducts courses for
practicing engineers in Oil & Gas industry
and manufacturing sector in national and
international level. He has been invited to
numerous international level conferences as
a speaker within the contexts of Asset
integrity control and management, Health,
Safety & Environmental issues, Sustainability, Maintenance, Criticality Analysis,
Risk-based inspection and Reliability centered maintenance, Offshore Data
Management, Human factors, etc. Currently, he participates and manages
several Erasmus+ and Nordplus projects focusing on implementation on lean
concepts and effective implementation of enterprise resource planning
systems’ in the Norwegian industry.
Professor Ratnayake supervises B.Sc., M.Sc., and PhD projects. He has made
more than 100 scientific publications in peer-reviewed journals, conference
proceedings, and book chapters. He is an Editor of the Central European Journal
of Engineering (Industrial Engineering/Offshore Engineering) &
SCIENCEDOMAIN international and a member of editorial board of
International Journal of Computational Systems Engineering. He has also been
served as an ad hoc reviewer and a member of the technical committee for
several international conferences and journals.

Gunnar Sand
Gunnar Sand er født i Trondheim i 1951 og er prosjektdirektør og
forretningsutvikler i SINTEF. Han har en bred bakgrunn som omfatter 15 år i
norsk presse, først som journalist med sikkerhetspolitikk som ansvarsområde,
senere som nyhetsredaktør i Bergens Tidende. Han har vært 20 år i SINTEF,
bl.a. som strategidirektør i åtte år. Fra 2006-2012 var Sand administrerende
direktør ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Fra 2012 har han ledet
SINTEFs Nordområdeprogram.
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Sands hovedinteresser har vært strategi og
samfunnsutvikling, med spesielt blikk på
Nordområdene. Han har representert SINTEF
og UNIS i flere offentlige utvalg og komiteer,
bl.a. Nasjonalkomiteen for polarforskning i
regi av Forskningsrådet. Sand var en av
stifterne av Norges Vitenskapsakademi for
Polarforskning i 2008, og sitter fortsatt i
akademiets styre. Han var initiativtaker og
prosjektleder for CO2-lagringsprosjektene i
Longyearbyen
fra
2007-2012,
hvor
resultatene er publisert i en spesialutgave av
Norwegian Journal of Geology.
Sand har hatt en særlig interesse for å finne
gode samarbeidsformer mellom NTNU og
SINTEF, dvs mellom universitets- og instituttsektoren, og var sentral i utviklingen av Gemini-modellen for samarbeid
mellom parallelle faggrupper. Lederstillinger i begge leirer har vært en viktig
ballast på veien.
Gunnar Sand er en ivrig samfunnsdebattant, i hovedsak om energi/klima,
forskning, næringspolitikk og medieutvikling. Han har publisert 7 bøker, vært
redaktør for like mange, og publisert et stort antall artikler og kronikker. Han
har vært styreleder for Vitenskapsmuseet i Trondheim, nyskapingsorganisasjonen Connect Norge og det nordiske CCS-programmet NORDICCS.

Ingunn Hindenes Thorseth
Ingunn H. Thorseth er professor i geobiologi
ved
Institutt
for
geovitenskap
ved
Universitetet i Bergen. Hun er utdannet Cand.
Scient. (1990) og Dr. Scient. (1995) ved UiB.
Etter doktorgraden var Thorseth postdoktor
ved Oregon State University og UiB, og
deretter forsker inntil hun ble ansatt som
førsteamanuensis i 2004 ved Institutt for
geovitenskap, UiB, med opprykk til professor i
2009.
Forskningen hennes har hele tiden ligget i
krysningspunktet mellom geokjemi og
mikrobiologi, og hun var pioner innen dette
tverrfaglige forskningsfeltet med sine tidlige
studier av mikrobielt liv og bruken av ulike
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teksturelle, kjemiske og biomolekylære biosignaturer i vulkansk havbunnsskorpe. Senere har hovedfokus vært på utforskningen av varmekilder langs den
vulkanske midthavsryggen i Norske-Grønlandshavet og geomikrobiologiske
prosesser i mineralavsetninger og sedimenter i dyphavet. Andre studier har
vært relatert til marine deponier av gruveavfall og miljøeffekter av disse, og til
varme og kalde kilder på havbunnen som naturlige analoger for potensielle
lekkasjer fra geologisk CO2-deponering.
Thorseth var sentral i etableringen av Senter for geobiologi, UiB, som startet sin
SFF-periode i 2007. Hun var også leder for senteret fra 2014 og frem til senterperioden var over i 2017. Parallelt med forskningen har oppbyggingen av et
tverrfaglig undervisningstilbud med etablering av nye kurs innen geokjemi,
geomikrobiologi og geobiologi ved UiB vært sentral, samt veiledning av et
betydelig antall master- og doktor-studenter. Hun har siden høsten 2107 vært
leder for Institutt for geovitenskap.
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MØTER OG SEMINARER
Agder
Torsdag 9. februar – møte
Bedriftsbesøk og orientering om aktuelle prosjekter
Ragnar Tronstad, Elkem
Møte i samarbeid med Elkem
Torsdag 12. oktober – møte
Big Data, en alternativ angrepsmåte
Harald Martens, professor emeritus
Torsdag 23. november – møte
Droneteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige
konsekvenser
Rune Schlanbusch, seniorforsker, Teknova og førsteamanuensis II, UiT Norges
arktiske universitet
Høstmøtene i Agder ble arrangert i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi

Bergen
Møtene i Bergen ble arrangert i samarbeid med Tekna
Tirsdag 7. februar – møte
Hvor går grensen for hva som kan beregnes?
Daniel Lokshtanov, professor, Universitetet i Bergen
Tirsdag 14. mars – møte
Kan nano redde verden?
Bodil Holst, professor, Universitetet i Bergen:
Tirsdag 23. mai – møte
Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi?
Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på Vestlandet
Tirsdag 26. september – møte
Ny teknologi for bedre fiskehelse og velferd
Sigurd Handeland, forsker 1, Uni Research Miljø
Tirsdag 24. oktober – møte
BerGenBio fra lab til pasient til børs
James Lorents, professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
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Tirsdag 21. november – møte
Geofysisk institutt ved UiB 100 år
• Pionertiden og reisen mot det nye universitetet
Magnus Vollset, forsker, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
• Moderne geofysikk og utfordringer for Geofysisk institutt i dag
Nils Gunnar Kvamstø, professor og instituttleder, Geofysisk institutt,
Universitetet i Bergen

Oslo
Tirsdag 7. februar – fellesmøte med Tekna og Norsk olje og gass
Bruk av olje-kompetansen i nye næringer
• Bruk av komposittmaterialer i nye områder offshore og fornybart
Jon Inge Brattekås, leder, marked og teknologiutvikling, Flumill
• Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin
Thor Ole Gulsrud, Senior Advisor/Project manager, Norway pumps and
pipes
Onsdag 8. mars - møte
Robotisering for re-industrialisering
• Økt innovasjon – gjennom strategisk FoU-samarbeid
Lars Tore Gellein, forskningssjef, SINTEF
• Muliggjørende teknologi for robotisering
Esten Ingar Grøtli, forsker, SINTEF
Torsdag 23. mars – årsmøte Industrielt Råd (for medlemsbedrifter)
Seminar - åpent
Hvordan kan NTVA forsterke samspillet med industrien, instituttene og
akademia – og bli en av de viktigste norske teknologiarenaene
• Introduksjon av programmet og møteleder
Torbjørn Digernes, president, NTVA
• Det svenske ingeniørvitenskapsakademiet (IVA) og samarbeidet med
Næringslivsråd
Camilla Koebe, kommunikasjonssjef og ansvarlig for Næringslivsrådet, IVA
• Hvordan kan industrien og NTVA utvikle og forsterke sitt samarbeid
- Bjørn Haugland, fornybardirektør, DNV GL
- Hans Erik Vatne, teknologidirektør, Hydro
- Tore Ulstein, Ulstein Group, president i NHO
• Hvordan kan forskningsinstituttene, akademia og NTVA utvikle og forsterke
sitt samarbeid
- Alexandra Bech Gjørv, adm dir, SINTEF
- Lars Holden, adm dir, Norsk Regnesentral, leder av Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
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•
•

- Ole-Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo
Plenumsdiskusjon
Oppsummering/avslutning ved Torbjørn Digernes

Onsdag 28. mars – fagsymposium i samarbeid med Det Norske VidenskapsAkademi
Forutsetninger for en forskningsbasert politikk
• Hva er barrierene for forskningsbasert politikk?
Øyvind Østerud, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
• Forskning for politikk, og politikk for forskning
John-Arne Røttingen, adm.dir, Norges forskningsråd
• Kunnskapsbasert rådgivning om politikkutforming
Siri Hatlen, styreleder, Teknologirådet
• The Scientific advice Mechanism in EU. Experiences so far
Johannes Klumpers, direktør, EUs sekretariat for SAM
• Hvorfor vil vi ha et vitenskapsråd i Norge?
Kristin Vinje, stortingsrepresentant, Høyre
• Hvordan sikre mest mulig kunnskapsbaserte beslutninger?
Marianne Aasen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
• Panelsamtale mellom innlederne
• Avslutning
Torbjørn Digernes, professor, NTNU og president, NTVA
Mandag 3. april – møte
Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning?
• Digital læring – Hvilke nye muligheter gir dette for høyere utdanning
Arne Krokan, professor i sosiologi, NTNU
• Program for digitalisering ved NTNU
Inger Langseth, førstelektor, leder for digitaliseringsprogrammet, NTNU
Onsdag 5. april – fellesmøte med Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademiens
regionala sektion, IVA Väst
Framtidens el-forsyning: Norden klarer seg hvis vi hjelper hverandre
• Status for det nordiske lednings-systemet i dag, og planene videre framover.
Utfordringer og muligheter med variabel el-produksjon m.v.
Jan Bråten – spesialrådgiver, Statnett
• Norges muligheter for å bli et grønt batteri, hva sier forskningen, hvor går
veien videre?
Michael Belsnes – forskningsleder, SINTEF Energi
• Utmaningar och möjligheter med att möta klimathotet – globalt, för Europa
och för Norden
Filip Johnsson, professor, Energi och miljö – Chalmers
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•

Globala och lokala energiløsninger: vad är utmaningen?
Tomas Kåberger, professor, avd. för fysisk resursteori – Chalmers,
ordförande i Japan renewable energy foundation og generaldirektør för
Energimyndigheten 2008-2011

Onsdag 25. oktober – møte
Smartnett, smarthus og klimavennlige bygg
Arild Gustavsen, professor, Forskningssenter for miljøvennlig energi (FMEZEN), NTNU og Gerd Kjølle, direktør, Senter for intelligent elektrisitetsdistribusjon (CINELDI), SINTEF
Onsdag 8. november – møte
Videre utvikling av sol- og vindenergi i Norge
Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær, Norsk Solenergiforening og Idunn
Gangaune Finnanger, Asset Manager Wind Operatorship, TrønderEnergi Kraft
AS
Mandag 4. desember – julemøte
Sosiale medier
• Sosiale medier – vår tids største sosiale eksperiment?
Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker, SINTEF
• De nye publisistenes møte med fru Justitia
Jon Wessel-Aas, advokat og partner, Bing Hodneland Advokatselskap DA
Torsdag 14. desember – nettverksmøte i samarbeid med Multiconsult og
Norconsult
Digitalisering – fra prat til handling
• VEAS renseanlegg – bygging helt uten tegninger
Jørn Hagen, sivilingeniør og fagansvarlig konstruksjonsteknikk,
Norconsult
• Gamification – ny tenkemåte, nye løsninger, bedre resultat
Thomas Angeltveit, sivilingeniør Samferdsel og spillutvikler, Norconsult
• Risikostyring og digitalisering
Rune Winther, sivilingeniør Systemsikkerhet og risikostyring, Multiconsult
• Digitalisering i praksis – Hvordan erfaring fra olje- og gassprosjekter bidrar
til digitalisering i byggeprosjekter
Øystein Mejlænder-Larsen, teknologileder, Multiconsult og
doktorgradsstipendiat

Stavanger
Møtene i Stavanger ble arrangert i samarbeid med Tekna
Onsdag 25. januar – møte
Triangulum - Integrated District Solutions for Smart Cities. Et samarbeid
mellom Stavanger, Eindhoven og Manchester
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Gerd Seehuus, prosjektleder, Stavanger kommune, Per Fjeld, rådgiver, Lyse og
Russel Wolf, forsker, Universitetet i Stavanger
Onsdag 8. mars – fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Stavanger
Tingenes internett
• Hvordan vil tingenes internett forandre fremtiden?
Jarle Nordby-Bøe, Development Manager, Texas Instruments
• Tingenes internet: Søvngang mot digital katastrofe?
Lars Lydersen, Senior Director of Product Security, Silicon Labs
Onsdag 5. april – møte
Fremtidens by – med et sideblikk på Stavanger-regionen
• Fremtidens by – miljø, teknologi og mennesker
Daniela Müller-Eie, førsteamanuensis, UiS
• Planlegging i Stavanger
Anne S. Skare, byplansjef, Stavanger kommune
Onsdag 20. september – fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Stavanger
Kunstig intelligens
• Hva er kunstig intelligens – dagens teknologi og mulige fremtidsscenarier
Krisztian Balog, professor, Universitetet i Stavanger
• Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens
Ragnar Fjelland, professor emeritus, Senter for vitenskapsteori,
Universitetet i Bergen
Onsdag 18. oktober – møte
Robotteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige
konsekvenser
Morten Mossige, teknologisjef ABB og førsteamanuensis II, Universitetet i
Stavanger
Onsdag 22. november – møte
Droneteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige
konsekvenser
Rune Schlanbusch, seniorforsker, Teknova og førsteamanuensis II, UiT Norges
arktiske universitet

Trondheim
Tirsdag 24. januar – møte
Urban mining: Verdifulle mineraler i nabolaget
• Fra avfall til verdifulle metaller og mineraler – hvilken ny teknologi og
kunnskap trenger vi?
Gabriella Tranell, professor, Institutt for materialteknologi, NTNU
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•

Urban Mining til en sirkulær økonomi
Ana Maria Martinez, seniorforsker, SINTEF Materialer og Kjemi

Tirsdag 14. februar – seminar i samarbeid med Tekna
Teknologiske utfordringer ved utnyttelse av naturressurser til havs i
nordområdene
• Dyphavsforskning i nordområdene – ekspedisjoner, teknologi og funn
Rolf Birger Pedersen, professor, Universitetet i Bergen
• Bruk av autonome systemer til marine operasjoner i nordområdene
Asgeir Sørensen, professor, NTNU
• Kunnskapsgenerering, kartlegging og overvåkning ved hjelp av autonome
systemer
Geir Johnsen, professor, NTNU
• Politiske problemstillinger knyttet til virksomhet i Nordområdene
Gunnar Sand, prosjektdirektør, SINTEF
Tirsdag 21. mars – møte
Årsmøte på Lerchendal Gård før foredragene
Velferdsteknologi
• Digitalisering i helse- og omsorgstjenestene; status for implementering av
velferdsteknologi og e-helse i Norge
Randi Eidsmo Reinertsen, forskningssjef, SINTEF Teknologi og Samfunn og
professor II, NTNU
• Utvalgte eksempler på velferdsteknologi og hvordan sykehusene tar i bruk
denne teknologien
Artur Serrano, professor i velferdsteknologi, Det medisinske fakultet,
NTNU
Onsdag 26. april – Teknologiforum 2017 – i samarbeid med Cicero, CenSES og
MoZEES
Minst 40 % utslippskutt til 2030 - Transportnæringens største utfordring
• Åpning av seminaret – arrangørene og ideen bak
Torbjørn Digernes, professor, NTNU og president, NTVA
• En videohilsen til seminaret
Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister
• Nasjonal transportplan for 2018-2029. Hva er
formålet og hva er prioriteringene
Torill Eidsheim, stortingsrepresentant, Høyre,
medlem av Stortingets transportkomite
• Norges internasjonale forpliktelser til å redusere
utslippet av klimagasser
Kristin Halvorsen, direktør, Cicero
Kristin Halvorsen
foto: Harald Danielsen
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•

Planleggernes framskriving for trafikkvekst i Nasjonal transportplan
Anne Madslien, prosjektleder, Transportøkonomisk Institutt
Hvilke alternative utviklingsbaner kan vi se for trafikkveksten frem til 2030?
Hans Jakob Walnum, forsker, Vestlandsforsking
Hvilke reelle muligheter er det for at bioenergien kan redusere transportutslippene – og hvilke krav vil EU stille til klimavennlig biodrivstoff
Per Kristian Rørstad, forsker, NMBU
Hvor fort kan personbilparken bli utslippsfri – og hva gjør vi med tungtransporten?
Lasse Fridstrøm, forsker, TØI
Hvor store utslipp kan vi spare ved mer klimavennlig persontransport?
(overgang fra privatbiler og fly til jernbane, bane og busser)
Borgar Aamaas, seniorforsker, Cicero
Bergen skal være en fossilfri by i 2030
Eva Britt Isager, klimasjef, Bergen kommune
Hvor store utslipp kan vi spare ved elektrifisering av jernbanen og mer miljøvennlig godstransport
Ragnhild Wahl, avdelingsleder, Jernbanedirektoratet
Hvor store utslippsreduksjoner kan vi oppnå i maritim sektor?
Harald Gundersen, konsulent, DNV GL
Hvilke lærdommer kan vi trekke av de seneste årenes virkemiddelbruk?
Gunnar Eskeland, professor, NHH
Hvilke politiske virkemidler bør vi velge for transportsektoren?
Paneldebatt som belyste blant annet: - Rask omlegning til de mest
klimavennlige transportalternativene. - Rask omlegning til de mest
klimavennlige bilene og båtene. - Muligheter for å redusere daglige
transportbehov? (Teknologispesifikke støtteordninger - generelle
økonomiske virkemidler - anbudskrav - ytelseskrav - bransjekrav)
Kristin Halvorsen, Gunnar Eskeland, Hans Jakob Walnum, Lasse Fridstrøm,
Per Kristian Rørstad, Harald Gundersen, Anne Madslien, Eva Britt Isager,
Ragnhild Wahl og Borgar Aamaas
Panelleder: Asgeir Tomasgard, professor, NTNU
Oppsummering ved NTVAs president

Tirsdag 18. mai – seminar for Torbjørn Digernes på 70 årsdagen
Muliggjørende teknologier
• Digitalisering for morgendagens samfunn ved professor John Krogstie
• Lagring av energi ved professor Johan Hustad
• Industri 4.0 ved professor Olav Egeland
Tirsdag 5. september – møte
Digitalt liv
• Bioteknologisk FoU – store muligheter for både børs og katedral
Stig William Omholt, professor og forskningssjef, NTNU Biotechnology
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•

Senter for Digitalt Liv Norge
Trygve Brautaset, senterleder, Senter for Digitalt Liv Norge og professor,
Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU

Tirsdag 31. oktober – møte
Hvordan former spill framtida vår?
• En interaktiv presentasjon om spilldesign og muligheter for
næringsutvikling
Alf Inge Wang, professor, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
• Bruk av spill til ferdighetsopplæring
Bjørn Andersen, professor, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk,
NTNU
Torsdag 30. november – møte i samarbeid med Norges Vitenskapsakademi for
Polarforskning (NVP)
Inn i Polhavet
• Forskning i Polhavet i et historisk perspektiv
Thor Bjørn Arlov, NTNU
• Arven etter Nansen – utforskingen av Barentshavet
Marit Reigstad, UiT
• GoNorth – utforskingen av Polhavet
Gunnar Sand, SINTEF
• Bruk av autonome farkoster i nordlige farvann
Geir Johnsen, NTNU
• Marin forurensing – også i Polhavet
Tore Aunaas, SINTEF
Møteleder: Gudmund Hernes
Fredag 1. desember – julemøte
Hvordan bevare biologisk mangfold på kloden?
Bernt-Erik Sæther, professor, Institutt for biologi, leder for SFF, NTNU
Julemiddag for medlemmer på Lerchendal gård etter foredraget
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INTERNASJONALT ARBEID OG SAMARBEID
MED NORSKE AKADEMIER
Euro-CASE – en meget aktiv sammenslutning av tekniske
akademier fra hele Europa
Euro-CASE som er en forkortelse for The European Council of Academies of
Applied Sciences, Technologies and Engineering, er en uavhengig sammenslutning av akademier fra hele 23 europeiske land. Organisasjonen ble startet
på fransk initiativ i 1992, og Euro-CASE fungerer som et permanent forum for
utveksling og konsultasjoner mellom europeiske institusjoner, industri og
forskning.
Euro-CASE har i de senere årene hatt en meget dynamisk leder i form av tyske
Rainer Hüttel. Hans arbeid har gjort at Euro-CASE har utviklet et nært forhold
til EU og EU-kommisjonen. Euro-CASE er i dag en rådgiver og utreder i mange
av EUs langsiktige prosesser.
Når Euro-CASE
organisasjonen;

skal

trekke

frem

sine

hovedoppgaver,

så

nevner

•

Lederskap i oppgaven å understreke behovet for å beholde meget høy
standard i anvendt forskning og ingeniørkunst og lignende spørsmål av stor
betydning for Europa

•

Sikre at samfunnsmessige konsekvenser av tekniske endringer blir gitt
meget god oppmerksomhet mht miljøspørsmål og spørsmål om bærekraft

•

Levere upartisk, uavhengig og balansert rådgivning til ulike europeiske
aktører

•

Fremme forståelsen for anvendt forskning og god ingeniørkunst i Europa
og utvide opinionens forståelse og interesse for disse temaene

•

Få flere unge europeere til å satse på yrkeskarrierer innen anvendt
forskning og ingeniørkunst

•

Formidle de gode erfaringer og kunnskap om «best practice» fra de
nasjonale akademier

•

Etablere europeiske informasjonsnettverk.

Euro-CASE arrangerer hvert år en faglig årskonferanse hvor arrangørstedet
flyttes mellom medlemslandene. I 2016 var det samling i Kongens Lyngby i regi
av det danske akademiet. Temaet var Big Data – Smarter Products, Better
Societies.
NTVA Årbok 2017
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I november 2017 var det konferanse i den polske universitetsbyen Poznan
rundt temaet Cybersecurity – dvs datasikkerhet.

Konferansen i september 2018 vil være i Zürich i Sveits og temaet er How will
Artificial Intelligence shape our Future.

CAETS 2017 – Møte i Madrid 13. til 16. november
Mens Euro-CASE er en samling av europeiske akademier, er CAETS en global
sammenslutning av tekniske akademier – International Council of Academies
of Engineering and Technological Sciences – CAETS.
CAETS utgjøres av 26 nasjonale akademier fra alle verdensdeler, men med et
tyngdepunkt av europeiske akademier. For øvrig venter New Zealand og
Pakistan på å bli tatt opp som medlemmer. Mens Euro-CASE har fokus på de
europeiske problemstillinger, har CAETS blikket rettet mot de globale
utfordringene. Det er en nøktern forsamling som like fullt har valgt seg det
meget ambisiøse slagordet «Engineering a Better World».
CAETS representerer for oss europeere og andre representanter for i-land en
mulighet til å lære om hvor ulike forholdene er i de ulike verdensdeler og land.
Det er også en mulighet til å utvikle et spennende og annerledes nettverk.
Mye av aktivitetene i CAETS skjer ved en årlig Convocation som er en flerdagssamling med seminarer og styremøter. I 2017 var det samling i Madrid fra 13.
til 16. november i regi av det spanske akademiet Real Academia de Ingeneria.
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Det var bioøkonomi som var
temaet for de faglige innslagene i Madrid. Her hadde
NTVAs visepresident Karl A.
Almås laget en egen sesjon om
«Blue Bioeconomy» hvor han
selv og forskningssjef Arne
Fredheim ved SINTEF Ocean
ga spennende perspektiver for
utviklingsmulighetene
for
havbasert matproduksjon.
I 2018 vil CAETS’ årlige
storsamling bli holdt i
Montevideo i Uruguay fra 10. –
14. september. Det faglige temaet vil være bioøkonomi basert på trevirke.

Ved siden av Karl Almås holdt forskningssjef Arne Fredheim fra SINTEF Ocean
foredrag om mulighetene innenfor Blue
Bioeconomy

I 2019 kommer CAETS’ akademier til Stockholm i slutten av juni. Samlingen
kombineres med IVAs markering av sitt 100-årsjubileum.

Nordiske søsterakademier – IVA og ATV
NTVA har et nært samarbeid med de andre nordiske tekniske akademiene. Det
gjelder spesielt det svenske Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) og
det danske ATV; Akademiet for de tekniske videnskaper.
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15. februar 2017 ble det arrangert et større strategiseminar for NTVA på
Lerchendal Gård, og to hovedinnledere var Jan Eric Sundström fra IVA og
Martin Bendsøe fra ATV. Det fremkom mange og interessante synspunkter i den
etterfølgende debatten. Det er et litt lengre referat fra seminaret innledningsvis
i Styrets beretning.
På våren 2017 holdt IVA Väst i Gøteborg og NTVAs Oslo-avdeling for tredje gang
felles seminar som denne gangen hadde temaet «Framtidens elforsyning –
Norden som leder innen fornybar energi.» Seminarene ble avholdt i samme
form og med samme innledere i Gøteborg og Oslo.

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. Fra 2010 har DNVA og NTVA seks ganger samlet
inntil 120–150 tilhørere til symposier i DNVAs lokaler i Drammensveien 78 i
Oslo. Ministre og statssekretærer, forskere og representanter for den aktuelle
bransjen har holdt foredrag.
Fellessymposiet i 2017 fant sted 28. mars. Tema var «Forutsetninger for en
forskningsbasert politikk». DNVA og NTVA ønsket å belyse forutsetningene for
at forskning skal gi grunnlaget for en rasjonell og fremtidsrettet politikk i de
sentrale politiske forvaltningsorganer.
Arrangementet var for inviterte, og det deltok 65 personer. H.M. Kongen var
også tilstede under hele symposiet og den etterfølgende middagen.

Vitenskapsakademiet i Stavanger
Flere av medlemsmøtene for NTVA i Stavanger ble arrangert i samarbeid med
Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Agder Vitenskapsakademi, AVA
NTVA arrangerte i 2017 to møter i samarbeid med AVA. Møtene ble holdt på
Gimle gård i Kristiansand.

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, NVP
NTVA og NVP holdt et felles seminar på NTNUs campus Gløshaugen
30. november. Tittelen var «Inn i Polhavet».
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VITENSKAPELIG BASERT POLITIKKRÅDGIVNING
Vitenskapelig basert politikkrådgivning er et tilbakevendende tema i politikkutforming. Det var blant annet tema for DNVA og NTVAs fellessymposium i
2016.
Dette fant sted ganske kort etter at EUkommisjonen hadde etablert en rådgivningsfunksjon som de kaller «the Science
Advice Mechanism», eller SAM for kort.
Formålet med denne mekanismen er at
Kommisjonen kan skaffe seg vitenskapelig
baserte råd om politikkutforming når de
har bruk for det. Det er en gruppe på seks
vitenskapelige rådgivere (Group of Chief Scientific Advisors) som utformer
rådene. For hvert tema det skal utarbeides råd på, nedsettes det et ekspertpanel
som gjennomgår forskningen på området og lager en oversikt over det
vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget (Evidence Review Report). Denne
rapporten er grunnlaget for tilrådingene fra de vitenskapelige rådgiverne.
Akademisammenslutningene i Europa, med Euro-CASE i en sentral rolle, har
fått en kontrakt med Kommisjonen for å lage slike objektive kunnskapsrapporter. Prosjektet heter Science Advice for Policy by European Academies1
(SAPEA). SAPEA kommer i tillegg til EASAC (European Academies Science
Advice Council) som arbeider med tre områder; biovitenskap, miljø, og energi.
SAPEA har levert kunnskapsrapporter på fem tema, flere er underveis.
SAPEA-prosjektet har også anledning til selv å foreslå politikkområder som bør
utredes på denne måten.
SAPEA setter sammen ekspertpaneler fra kandidater nominert av medlemsakademiene i de fem akademisammenslutningene i Europa.
Fra NTVA har vi hatt deltakelse i to ekspertpaneler som har utarbeidet
kunnskapsoversikter:
•

Food from the Oceans2,3
- Professor Yngvar Olsen, NTNU
- Gruppen ble ledet av Dag Aksnes, Academia Europaea og UiB

https://www.sapea.info/
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_food-from-oceans_report.pdf
3 https://www.sapea.info/wp-content/uploads/FFOFINALREPORT-1.pdf
1
2

NTVA Årbok 2017

41

•

Carbon Capture and Utilisation4,5
- Professor Unni Olsbye, UiO
- Professor Edd Blekkan, NTNU

Andre tema som er utredet er
•
•
•

Authorisation processes of plant protection products in Europe
Cybersecurity in the European Digital Single Market
New techniques in agricultural biotechnology

Aksepten av råd fra en slik rådgivningsmekanisme er naturligvis kritisk
avhengig av at rådene er bygd på et objektivt og best mulig kunnskapsgrunnlag,
4
5

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ccu_report.pdf
https://www.sapea.info/wp-content/uploads/CCU-report-May2018-3.pdf
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og frambrakt i en prosess som gjør at de oppfattes om troverdige og ikke farget
av særinteresser. SAPEA har derfor etablert retningslinjer6 for kvalitetssikring
av vitenskapelig rådgivning. De bygger på tre prinsipper, høy vitenskapelig
kvalitet, uavhengighet og transparens.
Det starter med utvelgelse av ekspertgruppen. Alle kandidater må fylle ut et
formular hvor de deklarerer sine aktiviteter og interesser, og mulige
interessekonflikter. Dette deles mellom medlemmene innenfor panelet, og
lederen av panelet bruker det når han velger hvilke oppgaver medlemmene får
i arbeidet. Innsamlingen av kunnskapsunderlag dokumenteres og materialet
som gruppen bygger på blir på forespørsel gjort tilgjengelig etter at rapporten
er publisert. Kildene listes naturligvis i rapporten. Panelet kan arrangere
workshops og høringer med interessentgrupper. Arbeidsprosessen i panelet er
lukket, men blir godt dokumentert, slik at det finnes et dokumentasjonsspor
som viser hvordan panelet har kommet til sine konklusjoner. Rapportutkastet
er gjenstand for fagfellevurdering hva angår vitenskapelig kvalitet, fullstendighet i analysene, objektivitet og uhildethet.
Rapporten revideres etter fagfellevurderingen, og endelig er den gjenstand for
godkjenning av styrende organer i prosjektet.
Denne rigorøse prosedyren sikrer at dokumentasjon og tilrådinger blir
troverdige og etterprøvbare.
NTVA ser det som interessant å bidra i flere slike ekspertpaneler, da det kan
bidra til å «hente hjem» viktig innsikt gjennom de som deltar i panelene.

6

https://www.sapea.info/wp-content/uploads/SAPEA-guidelines-FINAL-Jan-2018-3.pdf
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YOUTUBE – GIR FRI TILGANG TIL NTVAS
FOREDRAG OG SAMTALER FRA AKADEMIETS
MØTER OG SEMINARER
NTVA er et landsomfattende akademi med
møter i syv ulike norske byer, og totalt er
akademiet involvert i nærmere 40 ulike
arrangementer hvert år. Dette representerer
et bredt og spennende faglig tilbud. Samtidig er
det slik at ingen person vil ha mulighet til å få
med seg mer enn en brøkdel av disse
foredragene og samtalene dersom de skal være
henvist til å være fysisk tilstede. Ved å legge ut
møter og samtaler på video ser NTVA at hver
person med interesse for akademiets virksomhet kan få med seg en langt større del av vårt
tilbud uavhengig av bosted og tidspunkt når en kan lytte.
Videoer som ligger på YouTube kan forhåpentligvis også nå frem til helt nye
grupper av personer som er interessert i problemstillinger som NTVA belyser.
Vi regner med at vi etter hvert både skal kunne nå frem til mennesker i nye
områder og til nye grupper av tilhørere, f eks kunnskapssøkende ungdommer
og mennesker langt utenfor teknologenes tradisjonelle domener.

En av videoene på NTVAs YouTube-kanal viser et foredrag som professor Alf Inge Wang
holdt på Gløshaugen i Trondheim 31. oktober 2017. Temaet var «Hvordan former spill
framtida vår?»
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Vi startet med opptak i 2016, og sommeren 2018 kan vi tilby 45 videoer på vår
videokanal. NTVA har ambisjon om at ta opp stadig flere av våre foredrag og
samtaler for vi ser at det er et meget stort potensial for interessante videoer. Vi
tror også at dess flere foredrag og samtaler vi kan tilby, dess større publikum
kan vi nå.
Vi ser at det ikke bare skal tas opp foredrag som skal sendes slik de ble fremført.
Det vil også være en oppgave å redigere innlegg ned til kortere og mer
seervennlige formater. Med basis i en stor database vil det for øvrig etter hvert
være mulig å lage egne temaprogrammer på basis av eget materiale fra flere
møter og seminarer. Spesiallagede foredrag for nettet kan også gi gode
muligheter.
En aktiv kunnskaps- og informasjonsformidling basert på nettdistribuert video
har svært store muligheter. Men det vil også kunne kreve en betydelig betalt
arbeidsinnsats. Disse ressursene foreligger ikke i dag, men videoene ligger og
venter og kan være interessante i flere år fremover.
Vi håper at det skal være mulig å øke vår aktive innsats innenfor videobasert
formidling, for her ligger det store muligheter for å utvikle den norske
kunnskapsallmenningen.
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TEKNOLOGIEN ENDRER SAMFUNNET
NTVA har som et av sine hovedformål å opplyse om ny teknologi og gjennom
diskusjon gjøre teknologien forståelig for et stort norsk publikum. Som et
bidrag i denne sammenheng ble det i 2017 utgitt en bok med tittel «Teknologien
endrer samfunnet».
Boken er skrevet for alle
samfunnsengasjerte
mennesker. Dette inkluderer politikere, ungdom,
ledere og beslutningstakere.
Den inneholder 18 artikler
som hver tar for seg en
muliggjørende
teknologi,
beskriver
denne
og
vurderer hvor utviklingen
vil antas å gå de nærmeste
årene. Hver artikkel er
skrevet av en eller flere
forfattere med god innsikt i
fagområdet. Boken er utgitt
på Fagbokforlaget og har pr.
mai 2018 solgt rundt 800
eksemplarer.
Vi er inne i en tid hvor
historikere i ettertid vil si at
her skjedde ett av de store
historiske
skifter.
En
forståelse for teknologiendringer og den innflytelsen disse har på samfunnet, er selvfølgelig svært
viktig for alle.

TEKNOLOGIEN ENDRER SAMFUNNET
1. Muliggjørende teknologier
Asbjørn Rolstadås, Arne Krokan,
Lars Thomas Dyrhaug
2. Tingenes internett Tarjei Vassbotn
3. Digitale pengar Svein Ølnes
4. Kunstig intelligens John Krogstie
5. Virtuell virkelighet Endre Olsvik Elvestad
6. Stordata Jon Atle Gulla
7. Plattformer og sosiale medier
Arne Krokan
8. Digital læring Arne krokan
9. Nanoteknologi
Maria Strømme, Fride Vullum-Bruer
10. Bioteknologi Trygve Brautaset
11. Produksjon av solenergi hos brukeren
Alf Bjørseth
12. Batterier og smarte el-nett
Bernt A. Bremdal
13. Energilagring – hydrogen og litium
Odne S. Burheim
14. Automatiserte og autonome systemer
Asgeir J. Sørensen
15. Industriroboter Olav Egeland
16. Additiv tilvirking Klas Boivie
17. Autonome kjøretøy
Gunnar Deinboll Jenssen
18. Sårbarhet som følge av ny teknologi
Lars Strømmen, Randi Utstrand

Teknologi utvikles som svar
på behov i samfunnet.
Teknologien kan frita oss fra
tungt og slitsomt arbeid.
Den medfører at vi løser
våre oppgaver på helt nye måter. Betalingsformidling er for eksempel i
hovedsak digitalisert. Smart-telefonen er blitt en del av vår hverdag – vi leser
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post på den, betaler regninger, kjøper bussbilletter, deler bilder og informasjon
og får hjelp til kjørerute når vi skal med bil fra A til B. Store kommunikasjonsselskaper tar over nyhetsformidling og kan utgjøre en trussel mot
avisbransjen. Nye markeder åpnes basert på delingsøkonomi.
«Industri 4.0» er den fjerde industrielle revolusjon. Her er det bruken av
datamaskiner som utvides både gjennom robotikk og kunstig intelligens,
samtidig som et spekter av nye teknologier, materialer og produksjonsformer
skaper grunnlag for å organisere arbeid på helt andre måter enn tidligere. Dette
muliggjøres ved at ting begynner å kommunisere med hverandre over
Internett.
Roboter er mekaniske innretninger fylt av kunstig intelligens. Det er kunstig
intelligens som gjør at de kan gå på to bein i terreng, at de kan partere kjøtt i et
slakteri, og at de kan overta en rekke jobber som det har vært umulig å utføre
uten mennesker, som å kjøre bil. Selvkjørende biler antas å bli vanlig også i det
norske samfunnet i løpet av få år. Kunstig intelligens inntar nesten alle arenaer
i samfunnet.
Men ny teknologi skaper
også nye samfunnsmessige
utfordringer som kan
trenge løsninger som ligger
utenfor det tradisjonelle
industrisamfunnets tankesett og reguleringer. Et
eksempel
er
dagens
industriproduksjon som
foregår i lavkostland, hvor
det også har vokst frem en
omfattende
transportsektor for å kunne frakte
varene fra produsentene til
distributørene i vårt eget
land. Men hva skjer om vi
nå begynner å produsere
mange av varene i de gamle
industrilandene i stedet for
i de tradisjonelle lavkostlandene? Da vil vi ha
mindre behov for transporttjenester både til lands og til vanns.
Når maskinene overtar oppgaver fra billig østlig arbeidskraft, kan konkurransefordelene ved å produsere varer i disse landene bli borte. Maskinene koster

48

NTVA Årbok 2017

stort sett det samme i alle land. Derfor kan det bli rimeligere å produsere
innenlands fordi vi slipper kostnader til transport og håndtering av de ferdige
varene. I tillegg til kompetanse innen tradisjonell industri og nye digitale
produksjonsprosesser og tjenester, blir de enkelte lands tilrettelegging for det
digitale nettsamfunnet viktige faktorer med tanke på hvor det er lønnsomt å
plassere fremtidens produksjon.
Så langt ser det ikke ut til at det er mangel på teknologi som står i veien for
nødvendige endringer. Det er snarere manglende kunnskap om hva slags
teknologi som finnes. Det er manglende kunnskap om hvordan teknologi og
organisering spiller sammen og manglende kunnskap om hvordan vi kan bruke
teknologi til å endre organisasjoner. Vi trenger mengder av fantasi for å utvikle
smarte måter å bruke teknologi på for å løse samfunnets nye utfordringer.
Boken fokuserer på de mulighetene som ligger i selve teknologien. NTVA har
startet arbeidet med en oppfølger av boken hvor vi vil se på anvendelsene av de
nye teknologiene i ulike sektorer. Vi har bedt personer med faglig bakgrunn fra
spesielle sektorer skrive en artikkel hvor de tegner et bilde av utviklingen de
nærmeste 10 til 20 årene innenfor sin sektor.
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FOREDRAG FRA MØTER OG SEMINARER
Foredragsholderne blir bedt om å sende inn sine manuskripter eller lage et
sammendrag på noen sider som kan brukes i årboken. Det er svært få som
sender inn slike bidrag. Stadig flere har elektroniske presentasjoner som legges
ut på vår hjemmeside (www.ntva.no). Fra “Fagstoff” og “Presentasjoner” kobles
en videre til en oversikt med presentasjonene NTVA har fått fra foredragsholderne.

Bruk av autonome systemer til marine operasjoner i
nordområdene
Foredrag på NTVA-møte i Trondheim 14.2.2017, Asgeir J. Sørensen,
professor, Senter for autonome marine operasjoner og systemer
(NTNU AMOS), Institutt for marin teknikk, NTNU
Norge er en havnasjon med store havområder som strekker seg helt inn til
arktisk nord om Svalbard. Havområdene som skal forvaltes av Norge er ca fem
ganger større enn landområdene. For Norge er de havrelaterte næringer – den
blå økonomi helt avgjørende for vår velstand. Til dette er muliggjørende
teknologier helt avgjørende for verdiskapning og kunnskapsbasert forvaltning.
Ved NTNU Senter for fremragende forskning – autonome autonome marine
operasjoner og systemer (NTNU AMOS) – i partnerskap med NTNU, SINTEF,
Statoil, DNV GL og Norges forskningsråd samt en rekke nasjonale og
internasjonale samarbeidspartnere forskes det på nye metoder og teknologier
for utvikling av autonomi for ubemannede farkoster som opererer under vann,
på vannoverflaten og i luft med anvendelser innen blant annet kartlegging og
overvåkning av havet inkludert arktiske strøk.
Marin robotikk har utviklet seg i stort tempo de siste årene som teknologiplattform for sensorer. De ulike typene roboter har ulike kjennetegn og
egenskaper. De karakteriseres ut fra operasjonsområde, rekkevidde og
oppløsning i tid og rom, kapasitet til å bære nyttelast, grad av autonomi i form
av energi og intelligenskapabiliteter. De mest vanlige robotene er:
•

Ubemannede autonome skip. Disse er delvis fjernstyrte og autonome ut fra
operasjonsområde og anvendelse. Ubemannede autonome skip har god
kapasitet til å bære ulike sensorer. De fungerer ofte som kommunikasjonsog navigasjonsreleer for autonome undervannsfarkoster slik at disse kan
øke sitt operasjonsområde.
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•

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). Disse er fjernstyrte via en kabel fra
moderfartøy eller land. Kabelen overfører som regel både elektrisk kraft og
data. Rekkevidde begrenses av kabelen pga. strømkrefter på kabelen og
mer kompleks manøvrering. Ulike klasser ROV kan utføre ulike oppgaver
fra små til de store vanndyp (100-6000 m).

•

Autonome undervannsfarkoster (AUV). Disse er autonome mht. energi og
intelligens. Batterier gir elektrisk kraft, sensorer og datasystemer sørger for
navigasjon og gjennomføring av operasjonene. Ulike konfigurasjoner av
propellere og styreflater (finner) sørger for ønsket transitt og
manøvreringsegenskaper.

•

Glider. Disse er i likhet med AUV autonome. Fremdrift sørges for ved å
regulere oppdriften og ved bruk av styreflater til å posisjonere farkosten
gjennom havrommet. Den pendler mellom havoverflaten og bunnen.
Nøyaktigheten er noe begrenset, men rekkevidden er svært stor siden
fremdriften er svært energieffektiv.

Ofte kombineres de ulike plattformene i marin kartlegging og overvåking der
de ulike egenskapene utnyttes på en effektiv måte, se figur 1.

Figur 1: Senter for fremragende forskning NTNU AMOS med partnere legger ned betydelig
forskningsinnsats på nye metoder og teknologier for autonome systemer. Denne forskningen
er tverrfaglig med bidrag fra marinteknikk, teknisk kybernetikk, marin biologi mfl
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Vi skiller mellom automatiserte og autonome systemer.
•

Et automatisert system er i stand til å utføre vel-definerte funksjoner og
oppgaver automatisk der en operatør overvåker systemet og bestemmer
settpunkt. Basert på målinger av systemets tilstander og bruk av tilbakekoblingsregulator styres systemets tilstander mot ønskete tilstander, også
kalt settpunkt.

•

Et autonomt system har ekstra beslutningslag i sine reguleringssystemer
med egenskaper som gir det en situasjonsforståelse for å selv kunne
beslutte sine settpunkt. Vi sier da at systemet har blitt mer intelligent siden
det er i stand til å beslutte selv uten inngripen av en menneskelig operatør.
Et autonomt system skal være i stand til å planlegge og re-planlegge en
operasjon automatisk samt håndtere feil og rekonfigurere seg selv om
nødvendig. Autonome systemer skal også være i stand til å adaptere seg til
skiftende omgivelser, begrensninger og lære underveis.

Referanser:
•

•
•

Ludvigsen, M., A. J. Sørensen (2016). Towards integrated autonomous underwater
operations for ocean mapping and monitoring. IFAC Journal of Annual Reviews in
Control, Volume 42, September, Pages 1-13, Elsevier Ltd, ISSN: 1367-5788,
http://dx.doi.org/10.1016/j.arcontrol.2016.09.013
Berge, J., G. Johnsen, A. J. Sørensen, I. Nilssen (2015). Enabling technology for
Arctic research. Pan European Networks: Science & Technology Magazine 15,
199-201.
Nilssen, I., Ø. Ødegård, A. J. Sørensen, G. Johnsen, M. A. Moline, J. Berge (2015).
Integrated Environmental Mapping and Monitoring, a methodological approach to
optimize knowledge gathering and sampling strategy.
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.04.045, Marine Pollution Bulletin, 96
(2015), pp. 374–383, ISSN: 0025-326X

Kunnskapsgenerering, kartlegging og overvåkning i
nordområdene med autonome systemer
Foredrag på NTVA møte 14.2.2017, Geir Johnsen, Senter for
autonome marine operasjoner og systemer, Institutt for biologi
NTNU og Arktisk biologi, Universitetssentret på Svalbard (UNIS)
Nordområdene representerer et naturmiljø som er vanskelig tilgjengelig på
grunn av klima og logistiske utfordringer. Instrumentbærende plattformer som
landere (målestasjoner på havbunnen), fjernstyrte undervannsfarkoster
(Remotely Operated Vehicles, ROV), autonome undervannsfarkoster

NTVA Årbok 2017

53

(Autonomous Underwater Vehicles, AUV), autonome overflate fartøy
(Unmanned Surface Vehicles, USV), glidere og droner i luft kan brukes til å
identifisere, kartlegge og overvåke biogeokjemiske objekter av interesse. I
tillegg til dette kan disse plattformene generere ny kunnskap om det arktiske
økosystemet som videre vil gi ett nytt og bedre grunnlag for en forbedret
naturmiljøforvaltning og kloke beslutninger.
Disse instrumentbærende plattformene kan gi oss detaljert informasjon med
hensyn på tid og rom og denne muliggjørende teknologien er essensiell for ny
marin vitenskapelig informasjon i havoverflate, vannkolonne og havbunn.
Mesteparten av vår informasjon er fra sommertid, med kontinuerlig midnattsol
fra april til september. Til nå har vinterhalvåret vært svært lite undersøkt
grunnet lite lys, lave temperaturer og havis. Ved hjelp av ny teknologi har vi
påvist at økosystemet i Arktis er svært aktiv i polarnatten hvor menneskeøyet
kun ser stummende mørke. Ved hjelp av nye lysmålere og akustiske sensorer
har vi kunnet påvise at polarnatta avdekker en rekke nye momenter som ikke
var kjent for 5-10 år tilbake.
Vi vet nå, fra vår forskning, at polarnatta inneholder en del viktige prosesser
som døgnvandringer, masseforekomster, reproduksjon og vekst:
I vannoverflaten er det 6 sjøfuglarter (alkekonge, teiste, polarlomvi, krykkje,
polarmåke og havhest) som finner mat i mørket, selv om de er visuelle
predatorer. Vi vet for eksempel at fuglene utnytter lyset fra morildorganismer
(biologisk produsert lys, bioluminescens) til å fange bytte. Alkekongen er kjent
for å spise små hoppekreps (Calanus) om sommeren, men om vinteren vet vi nå
at de spiser krill som produserer morild og dermed er lettere synlig for
alkekongen
I vannkolonnen er det store døgnlige vandringer vertikalt av dyreplankton og
larver som er svært aktive og vokser i det, for oss, stummende mørket. En av
“mørkets fyrster”, den mesopelagiske fiskearten laksesild (sjelden på grunnere
dybder enn 300 m i midt Norge), kommer helt opp til overflaten i Kongsfjorden
på Spitsbergen i polarnatten. Denne morildproduserende fisken gir fra seg sitt
grønne lys ved hjelp av lysorganer som sitter som perler på ei snor på sidene og
på buken og kan lett identifiseres fra en gummibåt når det er polarnatt i januar.
På havbunnen er det svært høy aktivitet hvor masseforekomster av blant annet
krepsdyr og fisk forekommer. Reproduksjon hos fisk og snegler er det mange
eksempler på. Vi har nå også sett uer (rødlisteart i Norge grunnet kraftig
nedgang av bestanden) i store mengder på havbunnen i Kongsfjorden, men også
sett denne dypvannsfisken på 2 meters dyp i tareskog i Polarnatta. Vi
observerer mer atlantisk torsk og mindre kaldtvannselskende polartorsk under
en nå større innstrømning av varmt atlantisk vann langs Vest Spitsbergen.
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Vi har ved hjelp av et samarbeid mellom marinbiologer og teknologer fra
Universitetet i Tromsø, NTNU og UNIS kunnet bruke ny muliggjørende
teknologi for å generere ny kunnskap som er svært viktig til forstå
økosystemdynamikk på alle nivå og steder. I disse tider, med minskende
havisutbredelse og tykkelse grunnet et varmere hav, har vi fått en større
menneskelig aktivitet i Arktis. Vi vet nå at vi trenger mer kunnskap til å forvalte
naturressursene på en god måte. Med økende olje- og gassaktivitet, mineralutvinning, skipstransport, fiskerier og turisme vet vi nå at polarnatta ikke er en
periode med lav biologisk aktivitet, snarere tvert om – det er svært høy aktivitet
i vinterhalvåret, og dette er svært viktig informasjon for forvaltning av våre
ressurser i nord. Dette viser også at uten ny og muliggjørende teknologi har vi
ikke hatt denne kunnskapen i dag.

Kan Nanoteknologi Redde Verden
Can nanotechnology save the world?
Foredrag på NTVA-møte i Bergen, 14.3.2017, Bodil Holst, professor,
Institutt for fysikk og teknologi (IFT), Universitetet i Bergen
Before we start discussing if Nanotechnology can save the world we must define
what nanotechnology is. The Greek word Nanos means “dwarf” and it has given
its name to the length scale nanometer. One nanometer is 10-9 meter. So what
makes the nanometer length scale so special? The nanometer length scale is
special because if we forget about atomic, nuclear and high energy physics, then
the smallest building blocks in nature are atoms and molecules and they are
nanometer size: The DNA molecule, which carries the genetic code, is 2 nm
wide; the spacing between two atoms in gold is about 0.5 nm and so on. So what
is nanotechnology? Nanotechnology is defined as the manipulation of matter
with at least one dimension between 1 and 100 nm. The upper limit is not so
critical, but the lower limit is quite fixed, because if you get lower than 1 nm
then you start getting into the individual atoms and then it becomes atomic and
nuclear physics. The upper limit is determined by the fact that on this length
scale quantum mechanical effects dominate. The aim of nanotechnology is to
use this manipulation of matter to create new devices and materials, including
drugs. I will discuss some of these applications in this talk.
It is fair to say that nanotechnology began with the exploitation of the so called
tunnelling effect in the scanning tunnelling microscope, which made it possible
to “see” individual nano-scale objects for the first time. The tunnelling effect is
a purely quantum mechanical phenomenon. In our classical world, if you meet
a wall, you need a certain amount of energy to climb the wall. If you do not have
energy enough you do not get over. Not so in the world of quantum mechanics,
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here it is possible for the quantum object (for example an electron) to “tunnel”
though the wall instead of climbing over it. The probability of this tunnelling to
take place depends a lot on the height of the wall and the energy of the quantum
object. This is exploited in the scanning tunnelling microscope: A very fine tip
is scanned across a surface with a voltage applied between tip and surface.
Depending on the height and type of individual atoms on the surface there will
be a changing probability of tunnelling and by measuring this tunnelling
current an image of the surface with its individual atoms is created. Heinrich
Rohrer and Gerd Binning got the noble prize in physics 1986 for this invention.
Last year Binning was also awarded the Kavli prize in Nanoscience for the
invention of the Atomic Force Microscope, which works in a manner quite
similar to the STM, but rather than measuring a change in current, it measures
a change in force between the tip and the surface. This has the advantage that it
can be used also with insulating materials.
So let us look at a couple of special effects in the nano world. One of the most
prominent effects is that the property of materials can change on the nanoscale,
for example, they can get different colours. Figure 1 shows images of gold
nanoparticles taken in our laboratory at UiB. To the left you see a scanning
electron microscope image of the particles, which have all been heated to
different temperatures and then cooled down. To the right you see macroscopic
image of films made of such gold nanoparticles. None of the films look like
“gold” as we know it, and the colour changes drastically with heat treatment
even though the nanoparticles look very similar in the microscope.

Figure 1: To the left, scanning electron microscopy images of gold nanoparticles that
have been heated to different temperatures. To the right, films made with gold
nanoparticles similar to what is shown to the left. As can be seen they have very
different colours on the macroscopic scale. The pictures are taken from [1].
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The strong colour effect in metal nanoparticles is known as the surface plasmon
resonance effect. It can be compared to striking a tone on a guitar. Depending
on where you hold your finger, you will get a different tone. If the guitar string
was infinitely long, no tone would be preferred. When sun rays hit a metal
nanoparticle, it is exposed to electromagnetic radiation which makes the
electrons move up and down, however, at the edges of the nanoparticles they
cannot move so well, and so just as with the guitar only particular tones
(colours) can be struck. This effect is used in a range of applications from
sensors to paint. In Bergen we hope one day to be able to exploit this in a new
type of solar cell.
Another very important application of metal nanoparticles, is as an antiseptic.
Silver ions destroy the enzymes that bacteria and virus use for “breathing”.
Certain nanoparticles have particularly many silver ions and are thus
particularly good as antiseptics. This is increasingly important as bacteria
develop resistance towards antibiotics.
Structuring of surfaces on the nanoscale can change the surface properties
strongly. Many have heard of the lotus effect, where a structure on the
mico/nano scale makes the leaf hydrophobic so that water drops do not stick
to the surface but roll off, taking the dirt with them. This effect can also be seen
on our native Marikåpe and it can also work underwater. Figure 2 (next page)
shows images where we have investigated synthetic sapphire surfaces.
Sapphire is the second hardest material in the world after diamond and it is
used extensively as windows in the oil industry and other harsh environments
and as a cover glass in expensive watches. We have tested how oil droplets stick
to sapphire under water. In figure 2 we see how the oil droplets stick to a
“standard” window with scratches (it is oleophilic), were as the window that
has been made flat on the nano-scale is oleophobic. The material is exactly the
same, just the surface structures are different. My colleague at IFT, Lars Egil
Helseth, works on nanostructured surfaces that act as “rain cells”. When rain
droplets fall on such surfaces they can convert the kinetic energy of the droplets
into electricity. Very practical for a place like Bergen!
A final very important application for nanomaterials that I want to mention is
cancer treatment. Here the fact is exploited that arteries have holes in them,
which allow oxygen and nutrition to be transported from the blood stream to
the rest of the body. The holes are nano-scale. Cancer cells grow particularly
fast, and arteries surrounding a tumor have larger holes than normal arteries.
Using certain soap-like molecules, it is possible to design small nanocontainers
(liposomes) filled with cancer-drug. It is possible to control the size of these
nano-containers so that they are larger than the holes in normal arteries but
smaller than the holes in the tumor arteries, thus they deliver the drug exactly
where it is needed.
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Figure 2: The small insets on the top shows oil droplets under water as they form on
two sapphire surfaces with different structure. Below pictures of the two surfaces
after they have been exposed to a solution of water and oil for some hours. One is
dirty, the other is clean. The images are 3 mm across. At the bottom, atomic force
microscopy images of the two sapphire surfaces. The surface on the left has scratches,
whereas the surface on the right has been chemically polished and is almost
completely flat. The stripes going across are atomic steps. Pictures taken from [2]

The talk then moved on to discuss a couple of more applications (corrosion
protecting nano-particle paint, water cleaning filters) and continued with a
discussion on how one can produce nanostructured surfaces (electron beam
lithography and nanoparticles) and nanoparticles (sol-gel, sputtering,
sonication) before addressing the title of the talk. Can Nanotechnology save the
world?
Let us first pose the question what is actually needed to save the world? My
claim is that the solution to all problems (apart from personal happiness and
health) is clean energy. With clean energy we can save the environment and get
enough food and water for everybody. The energy has to be transformable. If
we could simply cool the oceans down with one degree we would have a huge
amount of energy, but this is not as simple as it sounds as we know from the
second law of thermodynamics. I strongly believe that nanotechnology will
contribute to solving the energy problem by developing better solar cells and
others, but we cannot know. Science cannot be forced. In 1971 President Nixon
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declared “War against cancer” aiming to eliminate cancer within a decade. This
did not happen as we all know. Science cannot be predicted. Perhaps the
solution will come from Nanotechnology, perhaps from somewhere else. We do
not know. This is the reason why basic research is so important. So if you want
to do something for the environment, stop eating meat, do not get too many
children, do not go on holiday by airplane, and try to convince your local
politician that a rich country like Norway owes it to itself and the world to invest
heavily in exciting, basic research and technology projects.
The talk finished with a description of a new research project in my group:
Materials such as quartz or beryls (emerald) have natural nano-channels.
Figure 3 shows an atomic resolution image of a beryl, which we recently
published. In some channels fuzzy dots can be seen. These dots are metal ions,
naturally trapped in the crystal. We want to use this effect by deliberately
planting ions in the channels to make binary holography masks for a new type
of lithography for the semiconductor industry. We want to exploit the quantum
mechanical phenomenon that atoms can behave like light: By sending a beam
of metastable atoms toward such a beryl mask, we should be able to make
patterns down to a few nanometer. If we succeed, this would mean smaller and
faster computers. We cannot save the world with faster computers, but they can
help us in understanding the world better, for example through better climate
models.

Figure 3. Atomic resolution transmission electron microscopy image of a natural beryl
crystal (a heliodor). The distance between two nano-channels is about 0.5 nm. The
fuzzy dots that can be seen in some of the channels are metal ions. Picture taken from
[3]
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Thank you for your attention!
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3.
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Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig
intelligens
Foredrag på NTVA-møte i Stavanger, 20.9.2017, Ragnar Fjelland,
Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
Innledning: Er utviklingen uavvendelig?
14. oktober 2017 blir det arrangert en stor konferanse, primært for næringslivsledere, med tittelen “Slik forandrer teknologien verden”. En av
hovedattraksjonene er Ray Kurzweil. Han presenteres beskjedent som
“fremtidsforsker hos Google”, men han er egentlig teknisk direktør. Før han tok
denne jobben var han imidlertid allerede en berømt oppfinner, bedriftsleder,
forfatter, og enkelte vil kanskje også si “visjonær”.
Hans grunnleggende begrep er “singulariteten”. Ordet “singularitet”, som i
denne sammenhengen først ble innført av Victor Vinge, er overtatt fra
matematikk og fysikk. I Kurzweils betydning dreier det seg om det punktet der
datamaskiner har samme intelligens som mennesker. Han anslår dette
tidspunktet til omtrent år 2045. Da vil datamaskiner i løpet av kort tid bli
millioner av ganger mer intelligent enn mennesker, og fra da av er mulighetene
nærmest ubegrenset. Kurzweil sier det slik i The Singularity is Near (2013):
Singulariteten vil gjøre oss i stand til å overskride våre kroppers og våre
hjerners begrensninger. Vi vil få kontroll med våre egne skjebner. Vår
dødelighet vil være i våre egne hender. Vi vil være i stand til å leve så lenge
som vi ønsker.
Jeg heller nok til den oppfatning at Kurzweils visjoner er helt urealistiske. Men
selv om han skulle ha rett, er det ingen grunn til å dele hans optimisme. Hvorfor
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skulle skapninger med en intelligens som er oss langt overlegen, finne seg i å
være våre tjenere? Uansett hvilke regler vi måtte ha bygget inn i maskinene, vil
de ha all grunn til å bryte disse reglene. Er det noen som helst grunn til å tro at
vi ville adlyde eller arbeide til det beste for maur selv om de opprinnelig hadde
skapt oss? Tvert imot er det all grunn til å anta at superintelligente datamaskiner vil betrakte oss som et tilbakelagt stadium i evolusjonen.
Jeg er derfor ikke så bekymret for Kurzweil “singularitet”. Derimot er jeg mer
bekymret for det faktum at han ikke bare er toneangivende i Silicon Valley, men
at mange i miljøet deler hans syn. Jeron Lanier har også vært en sentral person
i Silicon Valley-miljøet. Han er blant annet opphavsmannen til termen “virtuell
virkelighet”, samtidig som han er skeptisk til den rådende ideologien. I boken
Who Owns the Future (2013) hevder han at det dominerende synet i
toneangivende informasjonsteknologiske miljøer i Silicon Valley er teknologisk
determinisme: De betrakter den teknologiske utviklingen som autonom. Han
sier at man for eksempel kan treffe på en person i en kafé som jobber med å gi
mennesker evig liv, en annen er nevrovitenskapsmann som mener at vi kan se
bilder direkte ved å skanne menneskers hjerne, eller en tredje som mener at
man kan overføre bilder og ideer direkte til hjernen.
Lanier presiserer at dette ikke bare er tanker disse forskerne leker med for
underholdningens skyld, man at de er ledende prinsipper i deres arbeid. Han
går så langt som til å hevde at vi her har en ny religion. Hos Kurzweil er det
åpenbart at teknologien har tatt religionens plass. Mens religionen lover oss et
evig liv i det hinsidige, lover Kurzweil oss et evig liv i det dennesidige.
Den teknologiske utviklingen drives altså fremover av fremskriftsoptimisme, i
tillegg til sterke økonomiske interesser. Men selv om utviklingen kan virke
uavvendelig, er den likevel et resultat av menneskelige valg. Vi kan ha
innflytelse på utviklingen, men det forutsetter at vi har de nødvendige
kunnskapene. Kanskje det viktigste er kunnskaper om hva datamaskiner
generelt, og kunstig intelligens spesielt, kan gjøre, og hva de ikke kan gjøre.
Dette foredraget tar opp fire punkter:
1. Hva datamaskiner kan – og ikke kan – gjøre: Kunstig intelligens er ikke
generell intelligens.
2. Hva datamaskiner ikke bør gjøre.
3. Hva informasjonsteknologien gjør med oss.
4. Faren for massearbeidsledighet.
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1. Hva datamaskiner kan – og ikke kan – gjøre: Kunstig intelligens er
ikke generell intelligens
Jeg vil benytte en definisjon av kunstig intelligens som ble formulert av en av
pionerene på feltet, Marvin Minsky. Han definerte kunstig intelligens (AI:
artificial intelligence) som...
...vitenskapen å få maskiner til å gjøre ting som ville kreve intelligens
dersom de ble utført av mennesker.
IBMs sjakkspillende datamaskin Deep Blue er et godt eksempel. Mennesker har
spilt sjakk mot datamaskiner siden 1950-tallet, men i 1997 slo Deep Blue
daværende verdensmester i sjakk, Garry Kasparov. Riktignok spilte Kasparov
dårligere enn normalt, men det er ingen tvil om at menneskelige spillere i dag
vil ha lite å stille opp med mot et godt sjakkprogram. Sett i ettertid er det ikke
noe oppsiktsvekkende i at en datamaskin var i stand til å slå en verdensmester
i sjakk, for sjakk er som skapt for en datamaskin. Det er et veldefinert spill med
entydige regler. Selv om et parti kan utvikle seg på nesten uendelig mange
måter, utvikler det seg gjennom separate trekk som kan beskrives entydig, og
systemets “tilstand” kan beskrives eksakt.
Men hvis datamaskiner skal utvikle superintelligens, og bli millioner av ganger
mer intelligente enn mennesker, må de først bli like intelligente som
mennesker. De må med andre ord utvikle kunstig generell intelligens (AGI:
artificial general intelligence). IBMs datamaskin Watson er en mulig kandidat.
Den ble utviklet for å delta i spørreprogrammet Jeopardy! Det er en spørrelek
der deltakerne får et svar og så skal gjette seg til spørsmålet. For eksempel kan
man bli presentert med følgende svar: "Denne "landsfaderen" hugget i
virkeligheten ikke ned et kirsebærtre". Det korrekte spørsmålet som deltakerne
skal frem til er: "Hvem er/var George Washington?" Jeopardy! krever et mye
større repetoar av kunnskaper og ferdigheter enn sjakk. Oppgavene dekker en
rekke områder, som vitenskap, historie, kultur, geografi og sport, og kan
inneholde analogier og ordspill.
Da Watson i 2011 beseiret de to beste menneskelige deltakerne i Jeopardy! ble
det derfor tatt som tegn på at datamaskiner var i ferd med å utvikle kunstig
generell intelligens. Kritikere har imidlertid minnet om at Watson utelukkende
er en søkemotor, og derfor overhodet ikke er intelligent.
Alan Turing stilte allerede i 1950 spørsmålet om maskiner kunne utvikle
generell intelligens i artikkelen “Computing Machinery and Intelligence”. Her
utviklet han en test som han kalte "imitasjonsleken", og som senere er blitt kjent
som "Turing-testen". Den ligner på Minskys definisjon: Hvis en maskin kan
imitere et menneske i en vanlig samtale, har den passert testen. Det er
interessant at Turing fokuserte på evnen til å beherske dagligspråket og
common sense som kriteriet på menneskelig intelligens.
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Det finnes en årlig konkurranse der prisen (Loebner-prisen) tildeles det kunstig
intelligens-programmet som er mest lik et menneske. Det er aldri delt ut gulleller sølvmedalje. Programmet Mitsuki vant bronsemedalje i 2013 og 2016.
Filosofen Luciano Floridi forteller hvordan det gikk da han var med i
dommerpanelet da konkurransen første gang ble avholdt i England i 2008. En
av dommerne innledet med å stille spørsmålet: “Hvis vi tar hverandre i hånden,
hvis hånd holder jeg da?” Datamaskinen svarte med å snakke om noe helt annet:
“Vi lever i evigheten. Så, ja, nei. Vi tror ikke.”
Dette var i 2008, og Floridi stiller spørsmålet om det ikke har vært fremgang
siden den gang, og svarer selv at det har vært liten fremgang. Jeg har selv testet
ut Mitsuki (http://www.mitsuki.com) og kan bekrefte at han har rett. Det
samme gjelder Google Translate, som oversetter naturlige språk. Den kan være
et nyttig hjelpemiddel, men dersom man ikke går kritisk igjennom resultatet,
kan det bære galt av sted.
Forklaringen er at datamaskiner har syntaks, og ikke semantikk. De er
syntaktiske maskiner, dvs. de følger utelukkende algoritmer, og har verken
innsikt eller forståelse.
2. Hva datamaskiner ikke bør gjøre
Mange beslutninger er ren rutine, og kan derfor overlates til datamaskiner.
Normal kreves det ikke mye intelligens for å avgjøre om en person bør få
forbrukslån eller ikke. Men datamaskiner kan bli involvert i krevende
situasjoner. Hvis vi i en ikke altfor fjern fremtid får selvkjørende biler, kan vi
lett forestille oss situasjoner som krever vanskelige avgjørelser. Ett eksempel
som ofte nevnes, er det tilfellet der føreren – eller rettere sagt den førerløse
bilen – må velge mellom å kollidere med en motgående bil eller kjøre ned barn
på fortauet. Her står vi åpenbart overfor et etisk dilemma. Det vil oppstå enda
flere etiske dilemmaer hvis man bruker roboter i krigføring.
Spørsmålet har derfor blitt reist om vi kan programmere datamaskiner til å ta
beslutninger der etikk er involvert. Tilsynelatende er det bare spørsmål om å
programmere inn noen etiske regler. Et eksempel er science fictionforfatteren
Isaac Asimovs etiske regler for roboter. De lyder slik:
1. En robot kan ikke skade et menneske eller gjennom inaktivitet tillate at et
menneske blir skadet.
2. En robot må adlyde ordre gitt av mennesker, unntatt når slike ordrer vil
være i strid med første lov.
3. En robot må beskytte sin egen eksistens så lenge en slik beskyttelse ikke er
i konflikt med den første eller andre loven.
Problemet er imidlertid at slike generelle etiske regler ikke sier noe om
hvordan man skal handle i en konkret situasjon. Men det er ofte den vanskelige
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delen, et problem som allerede Aristoteles tok opp. Han sa følgende om slike
beslutninger:
Den unge kan bli ekspert i geometri, matematikk og andre lignende
kunnskapsområder ... Klokskap (fronesis) krever en kunnskap om
enkelttilfeller som kommer fra erfaringen, noe den unge mannen ikke har.
Erfaring er et resultat av alder.
For å gjøre erfaringer må man delta i den virkelige verden. Datamaskiner er
programmert, de har ingen historie, og de har derfor ikke gjort erfaringer. (Man
kan riktignok programmere datamaskiner til å prøve å lære av sine feil, men
dette er ikke å gjøre erfaringer.)
Å begrunne sin beslutning i en konkret situasjon er dessuten forskjellig fra å
anvende en algoritme. På norsk og tysk har vi et uttrykk for dette, henholdsvis
“ansvar” og “Verantwortung”, som nettopp betyr å kunne svare for seg. Dersom
man ikke kan begrunne sine handlinger, kan man heller ikke være et etisk
subjekt. Datamaskiner bør derfor aldri tillates å ta avgjørelser der etikk er
involvert.
3. Hva datamaskiner gjør med oss: Degenerasjonseffekten
På begynnelsen av 2000-tallet instruerte den amerikanske kongressen
forsvarsdepartementet om at innen 2015 skulle alle hærens kjøretøyer være i
stand til å kjøre uten en fører. Dette var et ledd i arbeidet med å automatisere
krigføring. Dermed startet et kappløp om å utvikle førerløse biler, ikke bare for
militære formål, men også sivile.
Google startet i 2009 sitt prosjekt med å utvikle førerløse biler. Google har vært
nøye med at alle førerløse biler skal ha en sjåfør som kan gripe inn hvis
automatikken ikke fungerer. Sjåførene må gjennomgå omfattende opplæring i
hvordan de skal håndtere bilen i en nødsituasjon. Selv om Googles visjon er å
utvikle en bil der mennesker utelukkende er passasjerer, har de erkjent at det
er langt frem før man har biler som er helt autonome. Utviklerne måtte tenke
igjennom mange eventualiteter, for eksempel en hindring eller sperring på
grunn av veiarbeid. Systemet må være i stand til å identifisere syklister,
inkludert når de rekker ut armen for å gi tegn til å svinge. Et annet problem er
store veikryss, med fotgjengere og trafikk som kommer fra flere retninger.
Denne typen bilkjøring stiller krav til føreren som det kanskje vil være umulig
å artikulere og formalisere. Det er derfor mer realistisk å forvente at deler av
bilkjøringen vil være automatisert, men avhengig av en sjåfør som er til stede
og rede til å gripe inn eller overta med manuell styring i gitte situasjoner. Men
dette har ført til et nytt problem, nemlig å holde på bilførerens oppmerksomhet.
Hvis han leser e-post, ser en film eller leser en bok, for ikke å nevne det tilfellet
at han faller i søvn, vil han ikke være i stand til å gripe inn i en nødsituasjon før
det er for sent. Dette er et alvorlig problem, og Lexus og Mercedes har utviklet
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teknologi som overvåker sjåførens øyebevegelser og hodestilling og kan stoppe
kjøretøyet dersom sjåføren er i ferd med å falle i søvn eller blir distrahert fra
kjøringen.
Men problemet er større, og begrenser seg ikke til bilkjøring. Problemet er
nemlig “degenerasjonseffekten”, som betegner det fenomenet at ferdigheter
som ikke praktiseres, har en tendens til å degenerere. Jonathan Carr gir i The
Glass Cage (2015) et illustrerende eksempel. Eksemplet er flyet fra Newark til
Buffalo 12. februar 1989. Flyet tok av ved manuell styring, og da det var i luften,
koblet flyverne inn autopilot. Da det etter en time nærmet seg flyplassen i
Buffalo, kom det signal om at flyet mistet oppdrift, og autopiloten koblet
automatisk ut. Flykapteinen reagerte raskt, men gjorde det motsatte av det han
skulle ha gjort. Han trakk spaken til seg, slik at flyet gikk oppover og minsket
farten. I stedet skulle han skjøvet spaken fremover, slik at flyet vendte nedover
og økte farten. Flyet styrtet i et hus, og alle de førtini om bord omkom.
Carr gir mange flere eksempler på at tradisjonelle ferdigheter kan degenerere.
Problemets kjerne er at man venner seg til å stole blindt på teknologien, slik at
man kobler ut sine tradisjonelle ferdigheter og til og med ser bort fra klare
faresignaler. Et annet av Carrs eksempler er passasjerskipet “Royal Majesty”,
som våren 1995 var på vei fra Bermuda til Boston. Det var utstyrt med det mest
moderne automatiske navigasjonsutstyr som benyttet GPS for å bestemme
kursen. Men etter en times segling fra Bermuda kom antennen ut av stilling.
GPSen ga fremdeles signaler, men de var feil slik at skipet gradvis kom ut av
kurs. Skipet seilte videre i tredve timer uten at mannskapet oppdaget at det var
ute av kurs. På ett punkt observerte ikke vakthavende offiser en viktig bøye som
båten skulle passere, men han stolte så mye på teknologien at han unnlot å
rapportere det. Det endte med at skipet gikk på en sandbanke. Ingen mennesker
kom til skade, men selskapet ble påført store tap.
4. Faren for massearbeidsledighet
I første omgang har innføringen av ny teknologi ført til at arbeidere ble
arbeidsledige, men i neste omgang har den skapt nye jobber. Når tungt og farlig
arbeid blir overflødig, er det en entydig fordel. En gravemaskin erstatter mange
mann med hakke og spade. Bare et fåtall blir gravemaskinkjørere. Til gjengjeld
oppstår det nye jobber som er mer attraktive enn å være gravearbeider. Men
ikke alle nye jobber er mer attraktive enn dem som ble avskaffet. Å jobbe i en
gammeldags kolonialbutikk var variert. Noe av jobben var ekspedisjon av
kunder, og andre deler kunne bestå i å ta sette opp bestillingslister for nye
varer, holde orden på lagerbeholdningen osv. Arbeidet var uten tvil mer variert
og mindre stressende enn å sitte i kassen på REMA1000.
Tradisjonelt skapte innføring av ny teknologi flere arbeidsplasser enn den
erstattet. Men i dag er vi uten tvil i en ny situasjon. Det kan nok være uenighet
om hvor stor den reelle nedgangen kommer til å bli, men det er ingen tvil om at
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det blir en betydelig nedgang i det totale antall arbeidsplasser. Et tidlig
eksempel er musikkindustrien. Digitaliseringen av produksjonsprosessen, fra
musikkopptak til distribusjon, har redusert antall arbeidsplasser til omtrent en
fjerdedel av det opprinnelige antallet.
Et annet eksempel er enda mer illustrerende. I 2012 hadde Google et overskudd
på 14 milliarder dollar med 38 000 ansatte. Som en kontrast til dette hadde
General Motors i 1979 840 000 ansatte. Overskuddet var ca. 11 milliarder
dollar, korrigert for inflasjon. Til tross for at General Motors hadde mer enn 20
ganger så mange ansatte som Google, var overskuddet ca. 20 % lavere.
I et marked er det en tendens til at de store blir større, og at de mindre
forsvinner. Denne tendensen forsterkes av informasjonsteknologien. Jerone
Lanier har innført betegnelsen “sireneservere”. Betegnelsen henspeiler på
sirenene i gresk mytologi som sang så vakkert at de tiltrakk seg sjøfarere, som
grunnstøtte. En sireneserver er en “eliteserver” eller en samling av servere på
nettet. Amazon, Google, YouTube og Facebook er typiske eksempler.
Sireneserverne fungerer etter prinsippet at “vinneren tar alt”, og får dermed en
monopollignende posisjon. Lanier beskriver en utvikling som har sterke
negative – i verste fall katastrofale – konsekvenser for det store flertall av
befolkningen. Han er spesielt opptatt av middelklassen, som han ser som truet.
Han går så langt som til å hevde at middelklassen i USA er i ferd med å forsvinne.
I stedet får vi noen få superrike og et stort flertall fattige. Kanskje er han for
pessimistisk i sin prognose, men han beskriver et fenomen som er verdt å ta
alvorlig.
Konklusjon
Vi må stille kritiske spørsmål om forutsetninger, begrensninger og mulige
negative konsekvenser, ikke minst på lang sikt, før vi innfører ny teknologi.
Dette er en føre var-holdning. Kanskje det kan kalles "teknologisk konservatisme"?

Tolkning og bruk av Big Data i industrien
Foredrag på NTVA-møte i Kristiansand, 12. oktober 2017, Harald
Martens, Idletechs AS og Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
For mye data, for lite informasjon?
I industrien, så vel som i medisin og i samfunnet for øvrig, genereres det enorme
mengder fantastiske tekniske data («Quantitative Big Data») som ikke utnyttes
skikkelig. Det er synd.
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Et aspekt av dette er problemet med MATTE-GAPET (Figur 1) som skiller de
matematiserende fagene og alle andre fag. Dette gapet kan i dag bare krysses
på slak line, og det er ikke enkelt (Figur 1a). Men å tro at man kan fylle det igjen
med «black box» kunstig intelligens er en illusjon – det gir farefull fremmedgjøring (Figur 1b). I stedet må vi bygge en tovegs bro (Figur 1c) der oppegående
mennesker kan krysse frem og tilbake mellom de matematiserende kulturene
og de mer praktisk orienterte kulturene. Mer detaljer om dette er beskrevet i
Skjærvold et al 2017.

Figur 1: Å bygge bro over MATTE-GAPET
a) Kløften mellom Huset for Matematisering og Huset for Alt Mulig Annet: få klarer
å gå over den.
b) Kunstig Intelligens basert på «Black Box» er fristende, men kan blokkere
kommunikasjonen
c) Multivariat myk modellering representerer en tovegs bro mellom Matematisering
og Huset for Huset for Alt Mulig Annet

Allerede dagens mer eller mindre kontinuerlige strømmer av tradisjonelle
måledata inneholder verdifull informasjon om variasjoner i industriprosessens
råvarer, driftsbetingelser og produktkvalitet. Og morgendagen vil bringe
radikalt forbedrede måleteknikker – raske, presise, høydimensjonale, men
ikke-selektive. Eksempler: aksellerometere, spektrofotometere, termiske
videokameraer, hyperspektrale kameraer osv.
På den ene siden er slike tekniske måledata for kompliserte for klassisk
mekanistisk eller statistisk modellering. På den annen side er de langt mer
strukturerte enn mange andre typer Big Data. Det å håpe at kunstig intelligens
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i form av «black box» kunstig nevralnett skal håndtere slike data kan være både
fremmedgjørende og risikofylt.
Foredraget handlet om møtet mellom fagfeltene kjemometri og teknisk
kybernetikk (reguleringsteknikk mm) på NTNU. Dette har resultert i nye
metoder og programpakker som gjør det enklere for bedrifter innen metallurgi,
kjemi, elektronikk, shipping osv. å håndtere enorme strømmer av verdifulle
tekniske måledata på en effektiv og forståelig måte.
Figur 2 illustrerer styrken i det å gå fra få til mange målekanaler, når man lar
dataene tale for seg: Fra en serie svært støyfulle men mange-kanals måledata
(Aobs) kan man automatisk oppdage og kvantifisere uventede, men systematiske
mønstre, beskrive disse med hensyn på tidsforløp og instrumentprofil, samt
skille disse fra målestøy.

Figur 2: Hvordan multivariat datamodellering kan finne struktur i svært støyfulle data.
Øverst: Anta at den «sanne» effekten (A) av et ukjent fysisk variasjonsfenomen kan
beskrives som produktet av en tidsserie (B) over tidssteg 1,2,…,1000 og en effektprofil (C)
som beskriver hvordan dette fenomenet påvirker en mangekanals måleteknikk med
kanaler 1,2,…,700: A=B×C.
Midt: Anta at vi bare kan observere denne effekten (Aobs) med mye målestøy (D).
Nederst: Fra tabellen av måledata Aobs (1000 x 700) kan en prinsipal komponentanalyse
(PCA) automatisk oppdage den ukjente strukturen, riktignok med noe støy, samt gi et godt
estimat av støyen i dataene.

Figur 3 (neste side) demonstrerer hvordan kjemometrisk analyse av mangekanals måledata kan løse selektivitetsproblemer (Martens & Næs 1989).
Derved kan man utvikle billigere og bedre måleteknikker, og bruke dem til mer
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presis og nøyaktig karakterisering av til dels meget komplekse systemer. I
figuren brukes det generiske gjør-det-selv programmet The Unscrambler
(www.camo.no) for multivariat analyse, som i 1981 ble initiert av forfatteren.

Figur 3: Eksempel på bruken av mange-kanals målinger: Selektivitet er ikke påkrevet i
rådata – det sikres i stedet ved hjelp av multivariat kalibrering.
Øverst til venstre: Ikke-selektive rådata, representert ved lysgjennomgangs-spektra av
ulike pulverblandinger (blandinger av hvete-protein og hvete-stivelse) ved 100
bølgelengdekanaler i det nærinfrarøde området (850-1050 nm)
Øverst til høyre: Selektivitetsforbedring ved matematisk datamodellering: vektene
som gjør at et vektet gjennomsnitt av spektrene gir selektiv protein-bestemmelse
Nederst til høyre: Prediksjoner av protein-nivåene i pulverblandingene, plottet mot de
fem sanne protein-nivåene.
Nederst til venstre: Oversikt over de viktigste variasjonsmønstrene i spektrene viser at
fysiske lysspredningsvariasjoner for hver av de fem protein-nivåene i pulverne.

Figur 4 (neste side) gir en oversikt over en sanntids-oppdaterende versjon av
industrielt tolkbar maskinlæring, for automatisk modellering, kompresjon,
prediksjon og tolkbar fremstilling av overveldende strømmer av mangekanals
måledata. Dette er basert på forfatterens OTFP-teknikk (www.idletechs.com), se
Vitale et al 2017.
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Figur 4: Eksempel på bruken av «Big Data»: Fra en strøm av høydimensjonale
måledata kan systemet automatisk oppdage, kvantifisere og avbilde alle systematiske
variasjonsmønstre, basert på forfatterens modifiserte, dynamiske PCA-system.

Figur 5 (neste side) viser et eksempel på «tolkbar maskinlæring», der man
delvis bruker kausal-kunnskap, og delvis lar «dataene tale for seg». I et
hyperspektralt satellitt-bilde, målt ved 200 ulike bølgelengder i hvert
billedpunkt (venstre) er informasjonen om landskapets geologi og botanikk
skjemmet av lys/skyggevirkninger fra skyer og landskapstopologi. Ved
multivariat datamodellering blir informasjonen i bildet splittet i to: bildets
«kjemiske» landskapsinformasjon om geologi og botanikk (midtbilde) og
bildets «fysiske» informasjon om skyer og topologi (Fortuna et al. 2017).
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Figur 5: Eksempel på bruken av «Big Data»: «De-shadowing» av data fra
mangekanals (hyperspektrale) kameraer.
Venstre: 200 kanals rådata av et landskap, gjengitt i RGB farger. Midt: samme
landskap, etter fjerning av skygge-effekter
Høyre: Skygge-effekter fra skyer og fjell og daler kommer ut som et separat bilde.

Figur 6 (neste side) viser en FoU-agenda for den nye satsingen på Big Data
Cybernetics ved Institutt teknisk kybernetikk, NTNU. Mekanistisk matematisk
modellering kombineres med kjemometrisk maskinlæring i et generisk,
beregningsmessig og kognitivt enkelt rammeverk. Hensikten er å utvikle et
undervisnings- og forskningsmiljø der den Virkelige Verden har forrang foran
Teorier om Verden, men der man likevel også søker å utvikle bedre
kausalforståelse implementert i mekanistisk matematisk modellering og
moderne kybernetiske verktøy. Man utnytter moderne mangekanals
måleteknikker basert på tolkbar, robust maskinlæring, uten å bli stresset av
store mengder rådata og uten bruk av fremmedgjørende «black box» metoder.
Hensikten er å sikre bedre industriell styring, raskere problemløsning og bedre
systemforståelse.
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Figur 6: Tolkbar «deep learning», dynamisk, åpen og med respekt for fysikkens lover.
Oppsummering av «big data cybernetics» ved Institutt teknisk kybernetikk, NTNU:
En massiv strøm av mangekanals måledata (1) fra et komplisert system (f.eks. en
smelteovn) blir først tilpasset en teori-drevet matematisk modell av hvordan vi tror
systemet fungerer (2). Denne kausalmodelleringen kan forenkles via multivariat
metamodellering. Eventuelle umodellerte effekter i denne kausalmodelleringen gir
opphav til mangekanals residualdata, og et data-drevet modelleringsverktøy vil da
automatisk oppdage og beskrive disse effektene kvantitativt (3). Resultatene fra den
teori-drevne og den data-drevne modelleringen blir koordinert gjennom etterbehandling, først rent data-drevet for å forenkle strukturene (4), deretter mer
interaktivt for å formulere en bedre kausalstruktur (5).

Figur 7 (neste side) er en uhøytidelig oppsummering av foredragets hovedinnhold. Vi trenger mer matematikk, mer statistikk og mer maskinlæring, men
det må gjøres på en fornuftig måte. Min oversiktsartikkel (Martens 2015)
utdyper dette.
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Fra Vøringen til Universitas Bergensis
Foredrag på NTVA-møte i Bergen, 21. november
2017, Magnus Vollset, forsker, Institutt for
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap,
Universitetet i Bergen
Da Geofysisk Institutt sitt bygg åpnet i 1928, var det en
verdensnyhet: «Den lille nordiske by Bergen – skipshavn,
fiskehavn, handelsby – har gjort mer for vitenskap i de siste
par generasjoner enn mange – for ikke å si de fleste –
universitetsbyer», åpnet et stort oppslag i Nature i
anledningen. Selv om byens geofysiske institutt bare hadde eksistert i elleve år,
hadde de allerede lykkes i å revolusjonere værvarslingen og å gi selve begrepet
«geofysikk» et nytt innhold.
Geofysikkens historie i Bergen
startet med Den Norske
Nordhavsekspedisjonen, som
hver sommer fra 1876 til 1878
undersøkte havområdene utenfor norskekysten med dampbåten Vøringen. Henrik Mohn,
direktør ved Det Norske
Meteorologiske Institutt og
verdens første professor i
meteorologi, var ansvarlig for
studiene av hav og atmosfære.
Havstrømmene var viktige fordi
det var det varme havet som
Figur 2 Den Norske Nordhavsekspedisjonen
gjorde Norge beboelig. Sammen
med matematiker Cato Guldberg
utarbeidet Mohn den første matematiske modellen for hvordan sykloner,
stormsentre, beveger seg i atmosfæren. Motoren i atmosfæremodellen var
vanndamp fra havet. Dermed ble det viktig å kvantifisere fordampningen.
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Figur 3 Vilhelm Bjerknes

Figur 4 Bjørn Helland-Hansen og
Fridtjof Nansen

Den første bruken av sirkulasjonsteoremet ble gjort av havforskeren
Bjørn Helland-Hansen og hans svenske
kollega Johan Sandström i 1905.
Gjennom å måle temperatur og
saltinnhold i ulike dyp kunne de regne
ut tettheten i ulike vannmasser, og få et
bilde av bevegelsene. Sammenliknet
med Mohn var metoden enklere, mer
praktisk og åpnet for metodisk
videreutvikling. Videre var det innført
nye standarder for nøyaktighet i
målingene, og Mohns resultater ble
kastet på båten. I 1909 skrev HellandHansen og hans mangeårige makker
Fridtjof
Nansen
boken
«The
Norwegian Sea», og tre år senere utga
Johan Hjort og John Murray boken
«The depths of the oceans». Disse er
klassiske verker innen oseanografi, og
var akkompagnert av årlige sommerkurs ved Bergens biologiske stasjon
der over 150 internasjonale oseanografer fikk sin utdannelse.
Etter at Nansen mislykkes i et forsøk
på å kalle Helland-Hansen til Oslo, fikk
Helland-Hansen først et forskningsskip, deretter professorlønn, og så, i
1917, sitt eget institutt: Geofysisk
Institutt i Bergen. Mens verdens første
geofysiske institutt åpnet i Göttingen i
1898 fokuserte på «geo» i betydningen
jord og jordskjelv, og det neste i
Leipzig på at de skulle være et
regnesenter fremfor et observatorium,
var målet med Helland-Hansens
institutt å studere de delene av
planeten som er i kontinuerlig
bevegelse: Havet, atmosfæren og (fra
1928 til 1989) magnetfeltet.
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Det første Helland-Hansen gjorde da instituttet åpnet, var med Nansens hjelp å
rekruttere Vilhelm Bjerknes. Krigen hadde gjort slutt på de internasjonale
værtelegrammene, og Bjerknes tok initiativ til et prøveprosjekt som resulterte
i både etableringen av Værvarslinga på Vestlandet (1920), oppdagelsen av
frontene på værkartet, og utarbeidingen av en ny modell for sykloners
livssyklus som snart tok verden med storm. Mens Bjerknes fortsatte sine
teoretiske studier i første etasje, besto den nå så berømte Bergensskolen i
meteorologi av en gjeng ungdommer på loftet i Allégaten. Rapporter fra
samtiden beskriver loftet som en kontinuerlig kollokvie der hver værsituasjon
ble sett på som et mysterium som måtte løses. Meteorologene hadde også felles
kollokvier med oseanografene, de dro på tokt sammen, arrangerte konferanser
og kurs og hadde en mengde internasjonale gjester.

Figur 5 Maud-ekspedisjonen

Men ingenting varer evig. I 1926 gikk Bjerknes lei av å vente på at Bergen skulle
få sitt eget universitet, og han selv et eget fysisk institutt, og flyttet til Oslo.
Harald Ulrik Sverdrup var en god erstatter. Med seg i bagasjen hadde han
observasjoner fra syv år i isen som forskningsleder for Roald Amundsen sin
Maud-ekspedisjon. Men etter et tiår ble Sverdrup rekruttert som leder for
Scripps Institute of Oceanography i California. Etter hvert forsvant også andre
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storheter til USA, som Jørgen Holmboe, Sverre Petterssen og Jacob Bjerknes. Og
mens krigen førte til en enorm satsning på geofysikk som fortsatte inn i
fredstiden, særlig i USA, førte okkupasjonen av Norge til stillstand og
stagnasjon.

Figur 6 Godske: Et spørsmål om målestokk

Opprettelsen av Universitas Bergensis i 1946 viste seg å være et tveegget sverd.
På den ene siden var Geofysen hjertet av det nye Universitetet – kong Haakons
grunnsteinsnedleggelse i oktober 25. oktober 1946 besto i å utvide
geofysikernes instituttbygg med to nye fløyer, og lederen for instituttets
Avdeling C for kosmisk fysikk og geomagnetisme, Bjørn Trumpy, ble valgt til
Universitetets første rektor. På den annen side ble det ansett som viktigere å
bygge opp nye institutt enn å fortsette satsingen på de gamle paradegrenene.
Først i 1960 fikk geofysikerne sin første nye stillingshjemmel.
Innlegget, som ble holdt i anledning Geofysisk Institutt sitt hundreårsjubileum,
ble avsluttet med noen ord om Carl Ludvig «Calle» Godske. Godske ble utnevnt
som vikar for Jacob Bjerknes ni dager før invasjonen. I Norge betydde krigen
værvarslingsforbud. Etter at værvarslerne hadde bevist sin raison d’être til fulle
under krigen, med Sverre Petterssens utsettelse av D-dagen som et av
høydepunktene, ble det satset enorme ressurser på å gjenoppbygge og utvide
det meteorologiske observasjonsnettet. Heller enn å konkurrere som en liten
aktør i et globalt landskap, bestemte Godske seg for å satse på lokal- og
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mikrometeorologi. Forskningen var viktig for matforsyningen og ledet blant
annet til samarbeid med hageselskap og fruktdyrkere i Hardanger. Kjernen i
forskningen var hvordan ulike værfenomen oppfører seg i naturlige landskap.
Selv om Godske’s forskning i samtiden ble sett på som mindreverdig, hadde den
noen gode poeng. Den viktigste innsikten var at verden fungerer på ulik måte
på ulik skala. Værvarslingen (synoptisk meteorologi) dreier seg om strukturer
over hundre eller tusen kilometer, og hvordan disse endrer seg over timer eller
dager. Godskes lokalmeteorologi dreide seg om områder på bare noen
kvadratkilometer, men tidsskalaen var flere tiår. For Godske var det viktig at
målestokken er avgjørende både for hvilke observasjoner og hvilke metoder
man trenger, og at geofysikken kan produsere nyttig og verdifull kunnskap på
flere skalaer.

Geofysisk Institutt og teknologi – to bidragsytere til
utviklingen av moderne værvarsling
Foredrag på NTVA-møte i Bergen, 21.
november 2017, Nils Gunnar Kvamstø,
instituttleder, Geofysisk institutt, Universitetet i
Bergen
Ved sitt 100-årsjubileum er Geofysisk Institutt (GFI) ett
av syv institutt under det Matematisk Naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen med ca
100 ansatte og like mange studenter. GFI dekker i dag
fagene meteorologi, oseanografi, klimadynamikk og
biogeokjemi. Da GFI ble etablert i 1917 var det et frittstående institutt og
forskingen ble konsentrert om meteorologi og oseanografi. Bjørn HellandHansen grunnla GFI og var den som ledet oseanografidelen. Vilhelm Bjerknes
ledet meteorologidelen og etablerte Bergensskolen. Han hadde tidligere gjort
banebrytende studier på det teoretiske grunnlaget for meteorologien. Spesielt
kjent er den såkalte sirkulasjonssatsen og et litt senere arbeid fra 1904 som
viser at det er mulig å beregne fremtidige tilstander i atmosfæren (prognose)
hvis man kjenner den tredimensjonale strukturen i atmosfæren ved et gitt
tidspunkt. Med presis kjennskap til nåtilstanden (diagnose) kan man med den
matematiske formuleringen av de fysiske lover beregne framtidige tilstander.
Bjerknes’ oppdagelse var av teoretisk/generell art og man hadde ikke den gang
utviklet metoder som gjorde det praktisk mulig å beregne atmosfæretilstanden
kvantitativt.
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Da Bjerknes kom til Bergen konsentrerte han og assistentene seg om
diagnosedelen. Bjerknes fikk bevilget penger til flere værobservasjoner. De
samlet disse og de som fantes fra før og systematiserte informasjonen i værkart.
Etterhvert utviklet de metoder for å framskrive værutviklingen på bakgrunn av
kartet (diagnosen). Framskrivningen ble gjort ved hjelp av grafiske metoder,
kunnskap og erfaring i meteorologi og konseptuell forståelse om værfenomener. Bergensskolen er kanskje aller mest kjent for oppdagelsen av
polarfronten og hvordan lavtrykksutviklingen er knyttet til fronter4. Fronten er
et skarpt skille mellom kalde og varme luftmasser som heller med høyden. De
fant snart ut at det «viktigste» været var knyttet til fronter (nedbør, sterk vind
og væromslag). Ideelt sett tenkte de seg at polarfronten var orientert i vest-øst
retning langs vestavindsbeltet med kalde luftmasser på nordsiden og varme i
sør. Videre tenkte de seg at når det kom en forstyrrelse i vindfeltet ble
vestavinden brutt opp og det utviklet seg en syklon med tilhørende lavt
lufttrykk på bakken. I prosessen deformeres frontlinjen fra en rett linje til en
med bølgeform der bølgetoppen blir gradvis spissere og trekkes opp i
syklonens (lavtrykkets) sentrum. Syklonen undergår visse stadier og dør
tilslutt ut. Denne beskrivelsen fikk navnet Bergensskolens syklonmodell, figur
1. Den beskriver typiske trekk i et lavtrykks livssyklus og var svært nyttig i
utarbeidelse av værkart og varsler. Med denne deskriptive kunnskapen var det
lettere å identifisere fronter og dermed varsle værskifter, nedbør og sterk vind.

Figur 1 Bergensskolens syklonmodell
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Nærmere 2. verdenskrig gikk Bergensskolen i oppløsning og dens medlemmer
ble spredt rundt omkring i verden. Flere av medlemmene fikk stor betydning
for oppbyggingen av meteorologi som fag ved flere utenlandske institusjoner
og særlig ved universiteter i USA. Et par av dem etablerte seg ved Universitetet
i Oslo og bidro til at det ble utviklet et verdensledende miljø i dynamisk
meteorologi der. Denne grenen av meteorologi omhandler utvikling og analyse
av teoretiske modeller for bevegelsen i atmosfæren og dens drivkrefter6. Arnt
Eliassen og Ragnar Fjørtoft var de ledende forskere i Oslomiljøet. De ble også
sentrale i et prosjekt ved Princeton på 50-tallet der en skulle utvikle en
numerisk modell for værprognoser som kunne beregnes på en av de tidligste
datamaskinene. Dette prosjektet var med å bidra til et nytt gjennombrudd i
værvarsling. Varslene ble sikrere og kunne brukes lenger fram i tid.

Figur 2 Numerisk værvarsling

I numerisk værvarsling formuleres de fysiske lovene på en slik måte at
ligningssystemene kan løses ved hjelp av en datamaskin (figur 2). Modellen
følger Bjerknes’ opprinnelige prinsipp om at det må etableres en initialtilstand
på grunnlag av observasjoner (ofte kalt analyse i meteorologien) og videre
brukes denne som utgangspunkt for å beregne framtidige tilstander med den
numeriske modellen (av de fysiske lovene). Grovt sett kan forskningen innen
numerisk værvarsling deles inn i to spor: 1) Utvikle metoder for å utnytte
observasjonsgrunnlaget til å estimere en analyse så realistisk og nøyaktig som
mulig. 2) Utvikle numeriske metoder og parametriseringer i modellen for å
oppnå en så fysisk realistisk beskrivelse av atmosfæreprosesser som mulig.
Innenfor 1) var det lenge en utfordring å utnytte satellittdata til å estimere
analysen. På slutten av 1990-tallet kom de største gjennombruddene med å
presis oversette satellittmålinger til meteorologiske parametre og det fulgte
med en markant forbedring i værvarslene i denne perioden11. Denne er særlig
utpreget på den sørlige halvkule hvor en hadde dårligere manuelt datagrunnlag
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enn på den nordlige. I tillegg har modellene blitt kontinuerlig forbedret siden
starten. Det skal legges til at numeriske modeller også kan brukes som
laboratorium der en kan rendyrke og eksperimentere med ulike meteorologiske fenomener, som for eksempel sykloner.
Etter 2. verdenskrig spesialiserte Bergensmiljøet, ført an av Carl Ludvig Godske,
seg på lokal- og mikrometeorologi og etterhvert atmosfærisk stråling. Mye av
aktiviteten gikk ut på å drive feltmålinger og studere lokale fenomener nær
bakken. Etterhvert som det ble utskiftninger i staben utover på 80-tallet
rekrutterte GFI nye forskere med erfaring i numerisk modellering og dynamisk
meteorologi. Dette ble en betydelig aktivitet ved instituttet og en del av den
orienterte seg mot klimamodellering som senere ble en av kjerneaktivtetene i
Bjerknessenteret for klimaforskning som ble etablert i 2000.
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INDUSTRIELT RÅD
Industrielt råds betydning for NTVA og virksomhet i
2017
Industrielt råd er svært viktig for NTVAs utvikling. Industrielt råds medlemmer
representerer ledende virksomheter i akademia og næringsliv. De representerer et helt sentralt nettverk med muligheter til å styrke samspillet mellom
disse to sektorene og over mot det politiske miljø. De representerer også
førstehånds kunnskap om utviklingen i norsk næringsliv og om de verdiskapingsutfordringene Norge står overfor. Medlemsavgift fra medlemmene i
Industrielt råd er også en viktig inntektskilde for akademiet og utgjorde i 2017
rundt halvparten av akademiets inntekter.
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 23. mars i DNVAs lokaler i Drammensveien
78 i Oslo. NTVAs president Torbjørn Digernes presenterte under årsmøtet
styrets arbeid for en systematisk fornyelse av NTVA. Tolkninger av de
utfordringer NTVA står overfor på veien mot å bli en mer profilert og innflytelsesrik aktør i samfunnet ble presentert av NHO-president og styreleder i
Ulstein Group, Tore Ulstein, forskningsdirektør Hans Erik Vatne, Hydro,
bærekraftdirektør Bjørn Haugland, DNV GL, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv,
SINTEF, adm.dir. Lars Holden, Norsk Regnesentral, og rektor Ole-Petter
Ottersen, Universitetet i Oslo. Kommunikasjonssjef fra Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i Sverige, IVA, Camilla Koebe, delte erfaringer fra IVAs arbeid
for en bedre og mer bærekraftig teknologisk og industriell utvikling i Sverige.
Innspillene har dannet en verdifull plattform for Industrielt råds og NTVAs
arbeid gjennom resten av 2017.
Årsmøtet representerte også startskuddet for en ambisiøs langsiktig satsing for
å styrke tilbudet til medlemmene av Industrielt råd og øke medlemstallet. Blant
annet har NTVA begynt å arrangere møter i direkte samarbeid med
medlemsvirksomheter i Industrielt råd. Erfaringene fra dette har vært gode.
Industrielt råds arbeidsutvalg har også spilt aktivt med i den fornyelsesprosess
for akademiet som akademiets styre har iverksatt fra våren 2017.
Valg av ny leder og av én representant til arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget i NTVAs industrielle råd består av rådets leder, NTVAs
president, visepresident og generalsekretær og tre personer fra bedrifter og
institusjoner som er medlemmer av Industrielt råd. Rådets leder Susanne
Lacasse hadde frasagt seg gjenvalg. Kari Nygård fra Norsk institutt for
luftforskning sto på valg og ønsket gjenvalg. Bjørn Sund, Lundin Norway, og
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Hans Kåre Flø, Tekna, sto ikke på valg. Hans Kåre Flø ble valgt som ny leder og
Christian Nørgaard Madsen ble valgt som nytt medlem i arbeidsutvalget til
erstatning for Flø mens Kari Nygaard ble gjenvalgt som medlem i arbeidsutvalget, alle ved akklamasjon.
Hvordan kan NTVA forsterke samspillet med industrien, instituttene og
akademia – og bli en av de viktigste norske teknologiarenaene – seminar
Etter årsmøtet i Industrielt råd var det et seminar hvor temaet var Hvordan kan
NTVA forsterke samspillet med industrien, instituttene og akademia – og bli en
av de viktigste norske teknologiarenaene.

Det var et meget kompetent panel som ga NTVA råd om hvordan akademiet skal bli en
mer profilert og markert aktør i norsk samfunnsdebatt. Fra venste Tore Ulstein, Lars
Holden, Alexandra Bech Gjørv, Bjørn K. Haugland, Ole-Petter Ottersen, Hans Erik Vatne
og Camilla Koebe.

(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.

86

NTVA Årbok 2017

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 BOSATT I UTLANDET
Navn

Fødselsår

Innvalgsår

BENNET, Rutger

1922

1972

DRANGEID, Karsten E.

1925

1989

EBBESEN, Thomas

1954

2008

GIÆVER, Ivar

1929

1974

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 (død 19.4.2018)

1949

1998

AVEN, Terje

1956

1995

BARDAL, Einar

1933

1980

BARLINDHAUG, Johan Petter

1940

2015

BAYEGAN, Markus Hedayat

1944

1989

BEFERULL-LOZANO, Baltasar

1972

2017

BENDIKSEN, Kjell Hugo

1947

1998

BENUM, Pål

1935

2004

BERG, Aina Margrethe

1965

2014

BERGAN, Pål Gudmund Haanæs

1943

1976

BERGEM, Torstein

1940

1988

BERRE, Inga

1978

2017
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BISGAARD, Sverre

1948

2003

BJØNTEGÅRD, Hans Ole

1932

1988

BJØRKUM, Per Arne

1952

2007

BJØRLYKKE, Arne

1943

1994

BJØRLYKKE, Knut

1938

2009

BJØRSETH, Alf

1941

1988

BJØRSTAD, Petter Erling

1950

1989

BLANKENBURGH, Jan Chr.

1937

1986

BLEKKAN, Edd Anders

1957

2001

BLOKHUS, Anne Marit

1958

2014

BLØTEKJÆR, Kjell

1933

1970

BOGEN, Alf Egil

1966

2011

BOKS, Caspar Burghardus

1970

2015

BOLLAND, Olav

1962

2006

BORG, Anne

1958

1999

BOVIM, Gunnar

1960

2012

BRANDTZÆG, Svein Richard

1957

2004

BRATBERGSENGEN, Kjell Olav

1944

2003

BRATTEBØ, Helge

1954

1996

BRATVOLD, Reidar B.

1955

2007

BRATAAS, Arne

1969

2006

BRATAAS, Torbjørn

1932

2007

BREDESEN, Arne Mathias

1944

1989

BREKKE, Asgeir

1942

2000

BREKKE, Hermod

1932

1977

BROCH, Einar

1938

1986

BYE, Torstein

1952

2011

BØE, Arild

1948

2005

BAALSRUD, Kjell

1921

1971

BAAS, Nils Andreas

1946

1979

CARLBERG, Georg Erik

1945

2002

CHEN, De

1962

2009

CHEN, Duan

1960

2016
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COLD, Birgit

1936

1987

COMES, Martina (Tina)

1982

2016

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
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FALEIDE, Jan Inge

1955

2008

FALNES, Johannes

1931

1982

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 (død 28.1.2018)

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

FOSSE, Erik

1950

2017

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

FUREVIK, Tore

1969

2017

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

GISKE, Jarl

1958

2017

GISVOLD, Kaare Moursund

1943

1987

GJEDEBO, Jon

1945

2003

GJEITNES, Aasmund

1936

1975

GJELSVIK, Per

1930

1989
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GOKSØYR, Anders

1957

2005

GONZALEZ, Jose J

1944

2013

GRAN, Inge R

1967

2015

GRANDAL, Bjørn

1948

1993

GRANDE, Tor

1963

1999

GRANMO, Ole-Christopher

1976

2016

GRAUE, Arne

1955

2011

GRAVDAHL, Jan Tommy

1969

2017

GREGERSEN, Øyvind Weiby

1978

2011

GREPSTAD, Jostein Kvaal

1951

1986

GRINDE, Kjell (død 22.6.2018)

1929

1976

GRUE, John

1957

2012

GRØV, Eivind

1958

2012

GUDMESTAD, Ove Tobias

1947

2007

GUDMUNDSSON, Jon Steinar (død 9.1.2018)

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
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HARBY, Atle

1965

2017

HARG, Marianne

1953

2009

HARTVIG, Tor

1933

1983

HARTVIGSEN, Gunnar

1961

2016

HAUBACK, Bjørn C.

1957

2006

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

HIDE, Hans Olav

1959

2017

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
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HOLME, Nils

1936

1993

HOLMEN, Anders

1941

1994

HOLMESTAD, Randi

1967

2006

HOLT, Olav

1935

1988

HOLTE, Nils

1946

1987

HOPE, Einar

1937

2007

HOPPERSTAD, Odd Sture

1963

2004

HOVEM, Jens Martin

1937

1987

HOVLAND, Geir

1970

2013

HUGLEN, Reidar

1948

1996

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

JAKOBSEN, Stig-Erik

1963

2017

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
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JOHANNESSEN, Jan Vincents

1941

1995

JOHANNESSEN, Johnny André

1953

2010

JOHANNESSEN, Ola Mathias

1938

2002

JOHANSEN, Dag

1961

2008

JOHANSEN, Geir Anton

1960

2005

JOHANSEN, Inge Johannes Tjernes

1928

1964

JOHANSEN, Jon Eigill

1948

2005

JOHANSEN, Stein Tore

1954

2017

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

KORPÅS, Magnus

1974

2017

KRISTIANSEN, Ernst Herlof

1951

2017

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
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KROKSTAD, Asbjørn (død 31.7.2017)

1931

1973

KULÅS, Finn Ragnar

1944

1986

KUVÅS, Reidar

1943

1986

KVAMSDAL, Trond

1965

2017

KVANDE, Halvor

1945

1988

KVEIM, Kjell

1926

1984

KVESETH, Kari Fjellbirkeland

1943

1991

LACASSE, Suzanne

1948

1996

LAMVIK, Jon Ofstad

1929

1975

LAMVIK, Magne

1930

1989

LANDE, Tor Sverre

1950

2010

LANDRØ, Martin

1958

2006

LANDSVERK, Olav

1929

1974

LANGEN, Ivar

1942

2005

LANGSETH, Magnus

1952

2004

LARSEN, Asbjørn

1936

1993

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 (død 17.8.2017)

1942

1988

LOHNE, Otto

1941

1986

LOKTU, Morten

1960

2003

LONT, Auke

1958

2015

LU, Ming

1944

2009
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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

MALINNIKOVA, Eugenia

1974

2017

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

MATUSIAK, Barbara Szybinska

1958

2017

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
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MOSER, May-Britt

1963

2010

MOTZFELDT, Ketil

1922

1966

MUNTHE-KAAS, Antonella Zanna

1970

2014

MUNTHE-KAAS, Hans

1961

2007

MUSTAPARTA, Hanna

1942

2008

MYHRE, Hans Olav

1939

2003

MYHRE, Ingvild

1959

2003

MYKLEBUST, Egil

1942

2003

MYRVANG, Arne M.

1939

1999

MYSKJA, Arne Helge

1927

1978

MØLLER, Mona Elisabeth

1949

2004

MØLLER, Simon Geir

1969

2008

MÅRDALEN, Jostein

1962

2006

NADEAU, Paul H.

1952

2014

NARUM, Paul (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
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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

OMHOLT, Stig William

1954

2017

OMRE, Karl Henning

1951

2002

OPSAHL, Jan Chr

1949

2010

OSMUNDSEN, Petter

1967

2011

OVERVIK, Terje

1951

2003

OWREN, Brynjulf

1961

2005

PADGET, Peter

1927

1974

PARR, Hugo

1947

1990

PAUVLOU, Dimitris D

1967

2014

PEDERSEN, Arne

1933

1990

PEDERSEN, Frank Børre

1967

2015

PEDERSEN, Rolf Birger

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

RATNAYAKE, R. M. Chandina

1972

2017

RAUSAND, Marvin

1949

1995

REICHERT, Frank

1957

2013

REFSNES, Karin Helene Rosenberg

1947

1999

REINHARDSEN, Jon Erik

1956

2013
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REITEN, Eivind Kristofer

1953

2003

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

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

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

SAND, Gunnar

1951

2017

SANDVEN, Stein

1952

2010

SANDVIKNES, Jan (død 25.4.2017)

1937

1982
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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 (død 22.7.2017)

1928

1977

SIMONSEN, Ingve

1969

2008

SINDING-LARSEN, Richard

1942

1986

SJØBERG, Svein

1943

2003

SJØBLOM, Johan Erik Gustaf

1953

2001

SJØEN, Karl

1953

1995

SKALLERUD, Bjørn Helge

1959

2009

SKAUG, Erik

1944

1998

SKJÆVELAND, Svein M.

1945

2006

SKJÅK-BRÆK, Gudmund

1946

1999

SKOGEN, Sverre

1956

2003

SKOGESTAD, Sigurd

1955

1988

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
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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

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
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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

THORSETH, Ingunn Hindenes

1954

2017

THRANE, Eivind Vilhelm

1934

1991

TIME, Rune W

1953

2011

TORSEN, Hans Olav

1945

2000

TORP, Hans Garmann

1953

1999

TORSÆTER, Ole

1951

2015

TRULSEN, Jan

1940

1989

TRYGGESTAD, Svein

1946

1992

TUSET, Johan Kristian Skei

1932

1989

TVEIT, Halvard

1949

2004

TVEITO, Aslak

1961

2005

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
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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

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

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
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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 2017
Ole Hannibal Lie
Født 1. oktober 1933 – død 7. januar 2017
Ole Hannibal Lie gikk bort lørdag 7 januar 2017, 83 år gammel.
Etter oppvekst og skolegang i Oslo ble han student på kjemilinjen ved NTH i
Trondheim og sivilingeniør i 1957. Han arbeidet deretter i bortimot 10 år i USA
for et av verdens ledende kjemiselskaper, DuPont. I 1967 kom han tilbake til
Norge og startet sin karriere i Norsk Hydro på forskningssenteret på Herøya. I
flere år ledet han forskningsavdelingen for gjødsel. Han ble assisterende
forskningsdirektør i 1975 og overtok ledelsen av senteret i 1979. To år senere
ble han leder av konsernets Teknologi- og forskningsstab og med det også
medlem av Hydros konsernledelse. Selskapets ekspansjon førte til at ansvaret
for teknologi og forskning midt på 80-tallet ble lagt til de enkelte virksomhetsområder. Lie ble da teknisk direktør for Landbruksgruppen. Etter
omfattende kjøp av europeiske gjødselbedrifter sto man overfor et stort arbeid
med å omstrukturere og koordinere det som gradvis ble en av verdens største
aktører på gjødselsektoren, i dag kjent som Yara asa. I hele denne perioden
hadde han et utall oppgaver utenfor Hydro knyttet til nasjonale forskningsinstitusjoner og også i internasjonale organisasjoner som representant for
Hydro.
Ole Hannibal Lie var i sin Hydro-karriere en eksponent for et av konsernets
viktigste fortrinn både i norsk og internasjonal sammenheng, nemlig
ingeniørenes sentrale posisjon både med hensyn til å utvikle, drive og,
bokstavelig talt, å bygge selskapet. Om man skal strekke terminologien DNA til
å omfatte ikke bare individer, men også organisasjoner, er det dekning for å si
at ingeniøren er en viktig del av Hydros DNA helt fra Sam Eydes tid for godt over
hundrede år siden og frem til i dag.
Ole Hannibal var rikt utrustet. I sin ungdom var han en lovende sprinter i
friidrettsklubben Tjalve. En personlig rekord på 49.8 på 400 meter i 1956 er en
sterk prestasjon. Hans fysikk og temperament var da også på mange måter
sprinterens. For oss som møtte ham kollegialt og sosialt, var dette egenskaper
som fra tid til annen slo gjennom. Men intellektuelt og faglig fremsto han som
en stayer. Store kunnskaper i kombinasjon med vilje og evne til å utfordre det
bestående i både teknologiske og forretningsmessige spørsmål, gjorde ham
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verdifull både som samtalepartner og i beslutningsprosesser. Undertegnede
opplevet dette personlig, da Ole Hannibal på tampen av sin karriere var
konsernsjefens nærmeste rådgiver på områdene indre og ytre miljø og
sikkerhet.
I de tunge spørsmål om konsernets holdninger til klimaspørsmålet ble dette
særlig viktig. Ole Hannibal ble ikke overbevist om menneskets påvirkning av
klimaet før han hadde trengt dypt inn i materien og gjort seg opp sin egen
oppfatning. Men når det var gjort, fremsto han som talsmann for at Hydro måtte
ta temaet på alvor, også i den forstand at selskapet selv måtte gjennomføre
radikale endringer i sine prioriteringer både teknologisk og driftsmessig. Bl a
bidro dette til at Hydro (nå Yara) tidlig engasjerte seg i temaet riktig og
miljøvennlig bruk av gjødsel og også gjorde dette til et sentralt element i sin
kommunikasjon med kundene.
Ole Hannibals omfattende innsikt og kompetanse, hans evne til å være direkte
både i egne bidrag og i forventninger til omgivelsene, ga viktige impulser til
Hydros utvikling i en spennende vekstfase. Sammen med en solid porsjon
humoristisk sans og vennlighet, ble det en glede å samarbeide med ham.
Våre tanker går nå til hans livslange kjærlighet, Marit, og en flokk på fire barn,
11 barnebarn og ett oldebarn.
Fred over hans minne

Egil Myklebust

Olav Aasmund Smidsrød
Født 9. november 1936 – død 29. januar 2017
Olav Smidsrød ble født og vokste opp i Sem utenfor Tønsberg.
Han avla avsluttende eksamen ved Kjemiavdelingen, NTH, i 1961, og jobbet
etter det som forsker ved NTNF' s Norsk institutt for tang- og tareforskning
(senere Norsk institutt for marin biokjemi). I 1973 ble Smidsrød
førsteamanuensis ved Institutt for marin biokjemi, og 1974 ble han tildelt
dr.techn.-graden ved NTH. I 1977 ble han professor i biokjemi ved institutt for
marin biokjemi (i dag Institutt for bioteknologi).
Olav Smidsrød var blant de fremste kapasiteter på sitt spesialfelt, som var
biopolymerer (biologiske makromolekyler). Som fysikalsk kjemiker ga han et
betydelig bidrag til forståelsen av sammenhengen mellom struktur og
fysikalske egenskaper til slike forbindelser. Hans publikasjoner viser en
omfattende og dyptpløyende innsats innen fagfeltet.
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Smidsrøds hovedarbeid var å klarlegge sammenhengene mellom struktur og
funksjon i biologiske makromolekyler, og da spesielt alginater, men også
karragenaner, kitosan, xanthan og gelatin. Disse grunnleggende arbeidene fikk
også stor betydning for tekniske anvendelser av slike biopolymerer. Særlig
hans studier av alginater har gjort denne gruppen biopolymerer til de best
forståtte geldannerne, og en rekke industrielle anvendelser innen farmasi,
biomedisin og næringsmidler er en følge av denne forståelsen.
Smidsrød initierte og gjennomførte tverrfaglig samarbeid i grensesjiktene
mellom biopolymerkjemi, fysikk, medisin og biologi, og han hadde dessuten
betydelig kontakt og samarbeid med industrien om praktisk bruk av
biopolymerer.
Som professor ved NTNU utviklet han et helt nytt kurs i biopolymerkjemi som
fortsatt blir undervist. Han skrev en bok om emnet i 1979 som heter
Biopolymerkjemi. Den engelske versjonen kom i 2008.
I 1988 tok Smidsrød initiativet til opprettelsen av Norsk biopolymer
laboratorium, NOBIPOL, en tverrfaglig forskningsgruppe bestående av
biofysikere, biokjemikere, mikrobiologer, genetikere og medisinere, med det
felles mål å løse kompliserte problemer knyttet til biopolymerer. Under
Smidsrøds ledelse utviklet NOBIPOL seg til en ledende forskningsgruppering
som nyter stor internasjonal anerkjennelse.
Han ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 2003 og mottok også
mange andre medaljer og priser for sin forskning. Han ble medlem i NTVA i
1987.
Olav Smidsrød var en dedikert vitenskapsmann som også hadde en stor evne til
å inspirere andre. Han delte generøst av sin kunnskap og støttet sine kolleger
med entusiasme. Han vil bli savnet både som en vitenskapsmann og som et
medmenneske.

Nekrologen er forfattet av NTVAs sekretariat med bidrag fra
Bjørn E Christensen
Den er basert på dokumentasjonen ved innvalget i 1987 og avisartikler
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Lars Othar Svaasand
Født 3. februar 1938 – død 23. februar 2017
Professor emeritus Lars Othar Svaasand døde 23. februar 2017, 79 år gammel.
Han hadde utdanning som sivilingeniør fra NTH i 1961, og en doktorgrad fra
samme sted i 1974. Lars Svaasand var ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt
fra 1962-1966, og i SINTEF fra 1966-1974. Han ble vitenskapelig ansatt ved
NTH i 1974, og fikk et professorat fra 1984. Lars Svaasand var medlem av flere
norske og internasjonale faglige foreninger, og ble medlem i NTVA i 1986 og
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1991.
Lars Svaasand var med på å forme en generasjon sivilingeniører i elektronikk
som en glimrende foreleser i faget “Grunnlag for elektroteknikken”. Han satt
flere perioder i høgskolestyret, og var både dekan og instituttleder. Det er
likevel først og fremst som forsker han vil huskes. Lars Svaasand var ikke en
mann som skrøt av seg selv. Det er derfor mange som ikke vet hvor omfattende
hans forskning var, og hvor ofte han ble sitert. Forskningen hans dekket et stort
spenn fra ikke-lineær optikk og optiske fibre til medisinsk forskning.
Jeg traff Lars høsten 1998, da jeg endte ved Institutt for fysikalsk elektronikk
under hans veiledning på diplomoppgaven. Etter diplomen tok jeg en doktorgrad hos ham, og fikk en fantastisk mentor og veileder. Lars var bestemt og
hadde meninger om det meste, men var også en raus og lyttende og hadde
uendelig med tilgjengelig tid. Han lærte meg å tolerere en periode med kaos, at
det spennende ligger der endringen er størst, og at man skal prøve om igjen
dersom noe ikke stemmer. Ibsensitatet “Når utgangspunktet er som galest, blir
resultatet titt originalest" ble ofte brukt når noe ikke stemte. Lars var spesielt
god til å trekke fysikken inn i det praktiske og jordnære. Vi er mange som har
skjønt vanskelige sammenhenger fordi han med enkle ord og tegninger viste
oss dem.
Professor Svaasand bidro til utviklingen av fotodynamisk terapi og til forskning
på egenskapene til hjernesvulster. Gjennom mange år bygget han et
internasjonalt nettverk i Europa og resten av verden. Det første lange oppholdet
i USA var i Santa Barbara på 80-tallet. Dette oppholdet ble fulgt av mange flere,
spesielt i Irvine. Miljøet ved Beckman Laser Institute samlet forskere fra hele
verden, og Lars Svaasand var en avgjørende bidragsyter. Nye modeller for
hvordan lys beveger seg i vev ble etablert, og det ble forsket på laserbehandling
av fødselsmerker. Et av de store problemene med denne teknikken var faren
for brannskader. Løsningen ble å bruke flytende kryogen til kjøling. Lars kjøpte
kjølevæske og fant en innsprøytningsventil fra en bil for å gjøre de første
testene. Dette ble et viktig gjennombrudd for bedre behandling, og ble tilslutt
også en kommersielt suksess. Nok en gang ble Lars’ teoretiske innsikt og
kreativitet avgjørende.
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I tillegg til å være en forsker i verdensklasse var også Lars et medmenneske og
en venn for alle oss som samarbeidet med ham. Han huskes som en blid,
engasjert og varm person som hadde stor omtanke for alle. Forskningen og
artiklene hans vil alltid være der, og jeg vil alltid tenke “hva ville Lars ha gjort?”
når jeg har et problem å løse.

Lise Lyngsnes Randeberg

Paul Narum
Født 9. mars 1951 – død 23. februar 2017
Paul Narum døde 23. februar, nær 66 år gammel.
Han var ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt fra 1976 som forsker, forskningssjef,
avdelingssjef og fra 2002 i ti år som instituttets
administrerende direktør.
Narum var utdannet som elektronikkingeniør
ved Sørlandets Tekniske Skole i 1971 og
sivilingeniør i fysikalsk elektronikk ved Norges
teknisk høgskole (NTH) i 1975. Han fikk graden
dr.techn. ved NTH i 1989 basert på grunnforskning innenfor kvanteoptikk. Forskningen
ble utført hos Dr. Robert Boyd ved University of
Rochester i USA gjennom to studieopphold på til
sammen tre år frem til 1986. Dr. Boyds gruppe
holdt – og holder – et høyt faglig nivå etter
internasjonal målestokk, og erfaringene fra samarbeidet i gruppen kom til å
sette Pauls standard. Han tapte aldri sin interesse for faget og fulgte opp
forskningssamarbeidet med Boyd fra FFI. Narum drev undervisning ved
Universitetsstudiene på Kjeller (1989-1992) og som professor II ved
Universitetet i Oslo (1997-2001). Han var også veileder for hovedfagsstudenter
og doktorgradsstudenter.
Som forsker deltok Paul Narum i utviklingen av et infrarødt kamera for bruk i
Forsvaret, samt utførte studier av mottiltak mot elektrooptiske sensorer. Det
siste omfattet feltprøver i alle forsvarsgrenene. Feltarbeidet ga han variert
innsikt i militære operasjoner.
Fra 1987 var Paul Narum forskningssjef og 1996-2001 avdelingssjef ved FFIs
Avdeling for elektronikk. Avdelingen dekket brede felt. Av hans engasjementer
har særlig to gitt varige resultater. Han var en avgjørende pådriver for at
utvikling og produksjon av målsøkeren og andre kritiske komponenter for nytt
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sjømålsmissil skulle beholdes i Norge. Dette for å sikre norske militære og
industrielle interesser i missilproduksjonen på lang sikt. Videre gjennomførte
han, med strenge krav til vitenskapelig kvalitet, en grundig omstrukturering av
grunnforskningen ved avdelingen.
Som direktør gjennomførte Narum en nødvendig, men komplisert prosess for
omorganisering av instituttet. Han så at FFIs stadig større nærhet til Forsvaret
krevde interne ansvarslinjer som speilet forsvarsgrenene og Forsvarets
sentrale støtteorganer. Det ble en krevende prosess for mange, men resultatet
har styrket instituttet for dagens utfordringer. Den samme gjelder utviklingen
av en tidsmessig kommunikasjonsstrategi og kvalifisert stab for formidling av
instituttets resultater til det politiske miljø, brukermiljøer og bredere miljøer i
samfunnet. Som rådgiver for Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen fremsto
han klartenkt og med en utpreget evne til å se helheten i sikkerhetspolitikk,
økonomi og forsvarspolitikk. Med grunnlag i instituttets arbeid fremholdt han
sine synspunkter i forsvarssektorens ledelsesfora med styrke og faglig tyngde.
Paul Narum var medlem av NTVA fra 1994. Med sin sterke vitenskapelige profil
representerte han norsk forsvarsforskning på en tydelig måte, og han var høyt
respektert i faglige fora, hjemme som internasjonalt.
Privat var Paul et utpreget friluftsmenneske. Han var glad i sin store seilbåt, og
dyrket gjennom årene forskjellige hobbyer med kalkulert risiko: dykking,
fallskjermhopping og – like til det siste – paragliding. For oss som kjente ham
vil imidlertid minnet om Paul preges sterkt av hans enestående pågangsmot i
en seks års dramatisk kamp mot fremskridende sykdom. Kanskje var det ikke
den eneste gangen i hans liv at hans prestasjoner overgikk rimelige forventninger, men den siste overstråler alt.

Nils Holme
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Ingolf Hådem
Født 6. desember 1929 – død 26. mars 2017
Professor emeritus Ingolf Hådem døde
26. mars 2017, 87 år gammel, etter en kort tid
på sykehuset.
Han var født i Oslo den 6.12.1929, men vokste
opp i Valdres. Han var i perioden 1972-99
professor i fotogrammetri ved NTH/NTNU i
Trondheim.
Hådem tok i 1955 eksamen som jordskiftekandidat fra Norges landbrukshøgskole (NLH,
nå NMBU), og han fullførte i 1962 en
mastergrad
i
«Photogrammetric
Engineering» i Delft, Nederland.
I årene 1955-1961 var Hådem topograf ved
Norges
geografiske
oppmåling
(nå
Kartverket). Fra 1961 var han tilknyttet NLH, Institutt for landmåling, som
forskningsstipendiat i fotogrammetri. I 1965 avla han matematisknaturvitenskapelig embetseksamen (cand.mag.) ved Universitetet i Oslo, og han
ble i 1970 tildelt lisensiatgraden (lic. agric.) ved NLH.
I statsråd 8. januar 1971 ble Ingolf Hådem utnevnt til dosent i fotogrammetri.
Dosenturet var knyttet til Institutt for landmåling og var det første innen
fagområdet fotogrammetri ved NLH.
Hvis man søker på hans navn på nettet, er det to hovedsaker som dukker opp.
Den ene er faglig, Treholtsaken. Den andre saken er friidretten; løping var hans
lidenskap gjennom hele livet.
Hådem var i 1985 sakkyndig ekspert i forbindelse med pengebeviset, det å
anslå antall sedler i en konvolutt, et viktig og mye omtalt punkt i rettsaken mot
Arne Treholt. Faglig har han gjort mye mer enn Treholtsaken, men det at han
ble engasjert i den saken viste at han var en nasjonal kapasitet innen sitt
fagområde fotogrammetri.
I sitt akademiske liv opplevde han, og var han aktivt med på, en rivende
utvikling av fotogrammetrien; både i metodikk og instrumentering. Fra analog
fotogrammetri og bruk av mekaniske instrument for kartkonstruksjon fram til
ca. 1970, og videre til analytisk fotogrammetri og bruk av analytisk plotter og
senere arbeidsstasjoner der digitale foto ble brukt.
Han var tidlig ute med å utvikle dataprogrammer innen fotogrammetri, for
eksempel for å ta i bruk strålebunt-metoden, som i dag er den mest brukte
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metoden for å skjøte sammen foto til et kart eller en 3D-modell. Han jobbet mye
med industrifotogrammetri og nærfotogrammetri, som måling av bildeler med
100-dels mm nøyaktighet, undersøkelse av kavitasjon på skipspropeller, 3Dfotografering av kulturminner. Et litt kuriøst eksempel på det siste var å måle
slitasjen på dørstokker i Lom kirke. Han etablerte på 1970-tallet et testfelt for
flyfotografering i Drivdalen, der det nok var noen episoder med nærgående
moskuser.
Ingolf var blant de aller beste i matematikk og statistikk anvendt innenfor
geomatikkfagene. Med sin hjelpsomme innstilling ble han en uvurderlig
fagressurs for både studenter og medarbeidere. Han likte å jobbe med
studentene. Kom det en student på kontoret hans for et lite råd i forbindelse
med en øving, kunne det gå en tid før studenten kom ut igjen, og da hadde han
fått svar på mange flere spørsmål enn han visste om da han gikk inn. Han var
også en god veileder for PhD-studentene. Som pensjonist foreleste han i flere år
fag innen matematisk statistikk og store beregninger. Han hadde det helt klart,
og for studentene var han som en bauta å lene seg mot når det gjalt den
kompliserte matematikken.
Han ble pensjonist i 1999, 70 år gammel. Men, det er ikke riktig å si at han
sluttet. Han fortsatte å komme på jobb også som emeritus, det var sånn at han
lenge sa fra til oss når han tok ferie og ellers ikke kom. Han hadde akademiske
oppgaver helt til det siste. Han var aktivt med som medforfatter på en
vitenskapelig bedømt artikkel som ble publisert i Kart og Plan nr. 4 i 2016.
Datteren Hilde sa at han var glad for å se den godtatt og publisert. Tittelen var
Estimering av ytelsesparametere for en skihopper, et tema som viser nye
områder for bruk av fotogrammetrien.
Det var ikke bare faglig at han var sterk. Rundt lunsjbordet hadde vi gode
stunder, god prat, og han viste gang på gang at han hadde meget gode
kunnskaper om det meste som foregikk i verdenssamfunnet. Ved lunsjen
snakket vi også om hans andre hovedinteresse, løpingen. Også der var han aktiv
til det siste; han satte for to sesonger siden norsk rekord på halvmaraton i
klassen 85-89 år med tiden 2.22.32.
Han holdt farten oppe både faglig på emerituskontoret sitt på Geomatikk og
ellers, helt til han gikk i mål den 26. mars. Vi som har jobbet sammen med ham,
takker for en godt utført jobb, et godt samarbeid og for at han var en god kollega.
Hans kone Sonja fulgte etter ham, hun døde tre uker senere. Vi, tidligere
kolleger ved NTH/NTNU, lyser fred over Ingolfs og Sonjas minne.

Terje Skogseth
Institutt for bygg- og miljøteknikk

114

NTVA Årbok 2017

Jan Sandviknes
Født 6. desember 1929 – død 26. mars 2017
Jan Sandviknes, tidligere forskningssjef i
Norsk Energi gjennom en årrekke, døde
den 25. april etter en tids sykdom. Jan var
en markert skikkelse i Norsk Energi
gjennom 40 år.
Jan ble født den 16. juli 1937 på det
værharde, lille stedet Sandviknes på
Stadtlandet. Så værhardt at lille Jan
allerede som fireåring måtte lære seg å gå
med stein i veska for ikke å blåse på sjøen.
Jan opplevde krigen som liten gutt, og han
husket blant at han så engelske krigsskip
Jan Sandviknes på et ferropassere Stadtlandet for å gå til angrep på
legeringsverk i Kina i 2009. De
tyske stillinger og senke tyske krigsskip
kinesiske ingeniørene lytter med
(Måløy-raidet i 1941). Jan ble tidlig
ørene på stilker – de innser at de
interessert i teknikk, blant annet fordi han
står overfor en norsk ekspert som
leste bøker om norske ingeniører som
vet hva han snakker om
bygde veier og jernbane i Sør-Amerika.
Han visste derfor tidlig at det var ingeniør han ville bli.
Etter Voss landsgymnas begynte Jan på NTH i 1958. Han ble ferdig som
sivilingeniør i 1962, og jobbet både som studentassistent og vitenskapelig
assistent i løpet av studietida. Etter NTH jobbet han ett år som
avdelingsingeniør ved NSBs verksted på Sundland i Drammen, der han drev
med tilsyn, vedlikehold og kontroll av rullende materiell.
Den 15. juni 1964 begynte Jan i Norsk Energi, først som ingeniør på Dampavdelingen (nåværende industriavdelingen), og fra 1967 som forskningssjef.
Forskningsavdelingen hadde to fokusområder; for det første forskning og
utvikling på termiske industriprosesser, og for det andre måling og kontroll av
industriforurensning.
Industriforurensningen var på den tida bokstavelig talt til å ta og føle på i de
fleste industristedene i Norge. SFT var en relativt ny institusjon (etablert 1974),
og kontroll av industriforurensning var i sterk vekst. Jan grep denne
muligheten, og ansatte 5-6 unge sivilingeniører til å reise land og strand rundt
for å måle luftforurensning fra industrien. Jeg hadde selv gleden av å bli ansatt
av Jan Sandviknes på den tida. På 70-tallet var måling og kontroll av
luftforurensning nybrottsarbeid. Det fantes ytterst få standarder, hvilket Jan
løste ved å finne opp målemetoder selv.
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Som forskningssjef var Jan i sitt ess. Han var et oppkomme av idéer, og hadde
en enestående teknisk teft og forståelse for forbrenningsprosesser. Så vidt jeg
husker hadde Forskningsrådet på 70- og 80-tallet en tidsfrist utpå vårparten.
Jan trakk seg da litt tilbake for å skrive søknader. Han fikk tilslag på de fleste, og
FoU-prosjekter i millionklassen ble gjennomført på løpende bånd. Alltid i
samarbeid med industribedrifter, og alltid ved å involvere oss gutta på
avdelingen.
Ett av de større forskningsprosjektene var «Prototyp Aluminiumsstøperi».
Teknisk sett ble resultatet en protopyp på en aluminiumsstøpeovn som brukte
30-50 % mindre energi enn tidligere. Et godt resultat i seg selv, men det mest
bemerkelsesverdige ved dette prosjektet var at han fikk alle de deltakende
aluminiumsverkene til åpent å dele informasjon med hverandre, hvilket ikke
var vanlig i bransjen. Det vil føre for langt å komme inn på alle forskningsprosjektene han ledet, men det var prosjekter for de fleste store bedriftene i
Norge som blant andre Hydro, Elkem, Norcem, Norske Skog og Statoil. Jan
hadde patent på flere av sine oppfinnelser, holdt en rekke foredrag og
publiserte mange artikler.
Selv om Jan var en typisk industrimann, hadde han også et stort kontaktnett hos
myndighetene. Han ble derfor hyppig brukt som rådgiver av Olje- og
energidepartementet, NVE, Miljøverndepartementet og Forskningsrådet. For
eksempel da enøk kom opp på den politiske agendaen etter oljeprissjokkene i
1973 og 1980, ble Jan mye brukt som rådgiver av olje- og energidepartementet
for å legge opp informasjonskampanjer, kurs og opplæring rettet mot
industrien, og for å gi innspill til en stortingsmelding om energiøkonomisering.
Vi som jobbet under Jan Sandviknes opplevde ham som en meget inspirerende
læremester og utrolig hyggelig sjef. Lederstilen var ytterst uformell. Ingen
avdelingsmøter med innkalling, agenda og referat – bare åpenhet og dialog hele
tida, hver dag. Jan hadde alltid ubegrenset med tid til å tegne og forklare slik at
vi unge forsto hva vi skulle gjøre når vi reiste ut på fabrikkene. Jan fikk fram
lagånden i oss. Alle visste hva som var målet, og hvordan vi skulle komme dit.
Vi som jobbet under ham følte at vi lærte noe nytt hver dag. Jeg huske også at
det var mye «teambuilding», som det heter nå til dags. Vi var ofte invitert hjem
til sjefen, og ble kjent med Jans kone Reidun og barna Anne, Inger og Turid og
med familiene til de andre på avdelingen.
Jan Sandviknes pensjonerte seg i 2004, i en alder av 67 år. Det vil si formelt sett
var han fra 2004 pensjonist, men han fortsatte å jobbe gjennom sitt eget firma
JASA Teknikk. Jeg hadde gleden av å reise sammen med Jan til Kina i 2009 for å
diskutere utnyttelse av spillvarme med en rekke kinesiske smelteverk. Da var
han, i en alder av 72, fortsatt helt på topp faglig sett, og på alle steder vi besøkte
hang kineserne rundt ham for å lære. De forsto at de her sto overfor en
fagekspert i toppklassen.
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Da Norsk Energi fylte 100 år i fjor, dro vi veksler på Jans historiekunnskaper.
Utgivelse av vår 100-årsjubiléumsbok hadde vært adskillig vanskeligere uten
Jans elefanthukommelse. Det siste året har helsa vært skral, men hodet var
fortsatt skrudd på. Siste gang jeg snakket med ham på telefon fire dager før han
døde, hadde vi fortsatt mye å snakke om.
Vi vil alltid savne Jan.

Hans Borchsenius
Norsk Energi

Terje Helmer Simensen
Født 4. oktober 1928 – død 22. juli 2017
Professor Terje Simensen har gått bort den 22.7. etter et langt, rikt liv. Han ble
88 år. Han var en meget god venn og enestående kollega. Hans overbevisning
var at framtidens utfordringer med vannressurser og avfall innen det store
bildet av endringer i klima og miljø bare kan møtes med et tverrfaglig og
helhetlig kunnskapsgrunnlag.
Terje var utdannet til sivilingeniør i England. Spesialisering i Public Health
Engineering ga ham en ny kompetanse i Norge. Han var med på etableringen av
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fra 1958, hvor han var sentral i
oppbyggingen av norsk vannforskning.
Han ble i 1975 tilsatt som landets første professor i Vannforsynings-, avløps- og
renovasjonsteknikk ved NTH. Her var han ledende og avgjørende for
oppbyggingen av et nytt fag og forskningsområde i Norge. I 1991 ble han
styreleder ved etableringen av Senter for Miljø og Utvikling (SMU) ved NTNU,
og realiserte gjennom dette sin innstilling om tverrfaglig forskningsbasert
kunnskap.
På begynnelsen av 90-tallet veiledet han sine hovedoppgave-studenter i Nepal
med kollegaer fra NTNU i byplanlegging og byggeteknikk. Dette la grunnlaget
for nytenkning om lokale løsninger som fokuserte på sårbare grupper og
relasjoner til helse, vann og sanitære forhold.
Terje engasjerte seg også aktivt i Norad-finansierte forsknings- og
utviklingsprosjekter. Han var koordinator og forskningsveileder for vannforvaltningsprosjektet i Pangani-vassdraget i Tanzania.
Han var en skattet foreleser og forsknings-veileder og en vis og varm mentor.
Han var kunnskapsrik, ettertenksom og alltid solid i sine innstillinger og
vurderinger.
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Sitt samfunnsengasjement delte Terje med sin kjære kone, Else, og sin
barnerike familie.
Våre tanker går til hans nærmeste.

Hans Christie Bjønness
Helge Brattebø
Liv Fiksdal
John Eilif Hermansen
Tore Haavaldsen
Bjørn Røe

Asbjørn Krokstad
Født 31. mai 1931 – død 31. juli 2007
Professor emeritus Asbjørn Krokstad døde 31. juli i Trondheim, 86 år gammel.
Med det er en bauta i norsk og nordisk lydhistorie borte.
I mer enn 50 år har Asbjørn satt sitt preg på norsk lydforskning, undervisning,
formidling og innovasjon. Han var en pioner i flere akustiske fagfelt, men
kanskje mest kjent for sin ledelse av Akustisk laboratorium ved NTH/SINTEF,
og senere som professor ved Institutt for Akustikk.
Med Asbjørns sterke musikalitet, profesjonelle aktiviteter som utøver og
inderlige kjærlighet til musikken var han pådriver til å starte et egen akademisk
orkester, Collegium Musicum. Senere blir han ikke bare nevnt som
initiativtaker, men «Asbjørn Krokstad var Collegium Musicum». Orkesterets
arkiv viser en enorm aktivitet og understreker at musikklivet i Trondheim
hadde ikke vært det samme uten Asbjørn som administrator, musiker og
dirigent. Et av høydepunktene i karrieren må ha vært å dirigere et utvidet
symfoniorkester i Griegs A-mollkonsert i Olavshallen under verdenskongressen i akustikk, ICA, i 1995, noen få år før han ble pensjonist. Og dette
var jo konsertsalen hvor han og nære kolleger hadde brukt år på å få best mulig
akustisk. Grunnlaget ble internasjonalt publisert allerede i 1968.
Med sin framsynthet ble Asbjørn fort oppmerksom på lydens uheldige
påvirkning på mennesker, støyen. På nasjonal basis fikk alle former for støy i
samfunnet stor oppmerksomhet utover i 1970-årene. Stortingsmelding nr. 50
om tiltak mot støy kom i slutten av 70-årene, med Asbjørn som initiativtaker
overfor Miljødepartementet.
Asbjørn var inderlig opptatt av musikk og teknologi. Allerede i 1975 startet han
prosjektet «Elektronikk til musikkformål», og i -87 kom faget «Tale- og
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musikkteknologi». Slik er Asbjørn å regne for norsk fadder for den rivende
høyteknologiske utviklingen frem til dagens laptopmusikere.
Asbjørn ble medlem av NTVA i 1973.
Selv om Asbjørn hadde helseplager, kastet han seg ut i store og små prosjekter
med smittende iver og ærlig tro på at det kunne gi resultat. Arbeidet med
Hagetrø-fiolinen ble gjennomført etter streng forskningsstandard, men den
lokale fiolinproduksjonen ble aldri noen stor suksess.
På slutten av 80-tallet satte han sammen en ekspertgruppe fra NTNU, med mål
om å utvikle et digitalt høreapparat. Flere års arbeid med forskning og utvikling
av avansert teknologi førte ikke til norskproduserte apparat, men teknologien
ble senere grunnlaget for stor internasjonal industrialisering. Men Asbjørn ville
vite mer om hørsel, og på hans initiativ ble «Trondheimsgruppen for
audiovitenskap» opprettet i 2006.
I senere år inviterte han regelmessig til faglige møter hjemme, til stor interesse
for hans tidligere kolleger.
Vår medfølelse går til familien og til alle som var Asbjørn nær. I Asbjørns ånd
vil arbeidene hans bli ført videre.

Jan Tro
Tor Erik Vigran
Peter Svensson
Odd Pettersen

Thor Hugo Lobben
Født 30. april 1942 – død 17. august 2017
Thor Lobben studerte ved NTH’s kjemiavdeling, og avla slutteksamen der i
1966 med innberetning til Kongen. Han kom fra en gammel papirmaker-slekt,
så det var rimelig at han valgte å spesialisere seg innen treforedling. Etter
militærtjenesten fortsatte han med videregående studier, og tok lic.techn.graden i 1971. Etter fire år som lab-ingeniør ved NTH arbeidet han som
forskningsleder ved Papirindustriens Forskningsinstitutt. I denne perioden
arbeidet han med forskningsprosjekter som resulterte i publikasjoner av meget
høy vitenskapelig kvalitet.
Men Thor Lobben var også sterkt interessert i den praktiske papirfremstilling
og ville utnytte mulighetene for å forbedre kvalitet og effektivitet ved å justere
prosessene etter den forbedrete innsikt forskningen hadde brakt. I 1980 gikk
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Lobben derfor over i industrien, først som kvalitetssjef ved Saugbrugsforeningen i Halden. Han steg raskt i gradene. Via en stilling som divisjonsdirektør ble han teknisk direktør ved bedriften i 1986. Allerede 1987 ble han så
administrerende direktør ved Follum Fabrikker, og fra 1989 virket han som
administrerende direktør i Norske Skog, divisjon Trykkpapir. Han ble så
konserndirektør i Norske Skog, der han hadde flere spesialoppgaver som viste
hans brede kunnskap og interesse: Han ble konsernets leder for ressursanalyser 1995-2000, og deretter Vice President, Corporate Environment, fram
til han gikk av med pensjon i 2006.
Thor Lobbens innsats i norsk papirindustri var sterkt medvirkende til den høye
kvalitet som produktene fra Norske Skog fikk anerkjennelse for.

Torbjørn Helle

Frank Marcus Vokes
Født 22. mars 1927 – død 4. september 2017
Frank Vokes døde den 4. september, 90 år gammel. Med Frank er en av Norges
mest markante og dyktige malmgeologer gått bort. I Norge er det hans arbeider
med kismalmene som har satt spor. Frank var lærer og veileder for flere
generasjoner av norske malmgeologer, og har satt sitt preg på norsk mineralindustri, også gjennom samarbeidsprosjekter med flere av landets viktigste
gruve- og prospekteringsselskaper.
Frank kom fra Yorkshire og tok sin geologiske utdanning på University of Leeds
(B.Sc., Mining, 1948 og M.Sc, Geology, 1950). Han var ansatt, bl. a. som
gruvegeolog, ved Nchanga Consolidated Copper Mines i Zambia i perioden
1950-53. 1953 ble han ansatt ved Norges Geologiske Undersøkelse i Oslo, og
han tok norsk Dr. Philos grad på kopperforekomstene i Birtavarre i Troms i
1957. Under et engasjement hos Geological Survey of Canada i 1957-58
studerte Frank molybdenforekomster, en interesse han fulgte opp tilbake i
Norge. Han var eneforfatter av verket: "Molybdenum Deposits in Canada" som
ble utgitt av Geological Survey of Canada i 1963. 1963-65 var Frank engasjert i
20 måneder som gruvegeologisk ekspert i et FN prosjekt: "Groundwater and
Mineral Resources Survey" på Kypros.
I 1966 kom Frank til NTH som professor i malmgeologi. Han kom med et stort
engasjement og med en bred kontaktflate til internasjonal forskning. I dag kan
vi se hvordan sulfider blir avsatt på havbunnen, men på 60-tallet var ikke dette
åpenbart. Sammen med stipendiater og studenter ledet Vokes forskningen på
dette området, og på 1970-tallet ble han leder for UNESCO-prosjektet:
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"Correlation of Caledonian Stratabound Sulphides" som førte til et omfattende
samarbeid med forskere i Norden, Storbritannia, USA og Canada.
Franks 70-års dag ble markert med et internasjonalt symposium i Trondheim
om vulkanske sulfidforekomster: 77 forskere, fra bl. a. Australia, Canada, Japan,
Kina, Russland og USA deltok, og dette viser hvor høyt verdsatt Frank var som
vitenskapsmann og kollega.
Ingrid og Frank hadde et gjestfritt hus på Lohove hvor utenlandske forskere ble
invitert sammen med stipendiater og yngre forskere ved NTH/NTNU og NGU.
Dette var veldig viktig for det malmgeologiske miljøet i Trondheim
På vegne av flere generasjoner av malmgeologer vil vi uttrykke en stor takknemlighet for det Frank bidro til geologimiljøet og spesielt fra alle studenter og
stipendiater som hadde gleden av å ha Frank som veileder.

Arne Bjørlykke
Rognvald Boyd
Tor Grenne
Peter Ihlen

Ragnvald Fergestad
Født 3. juli 1926 – død 16. september 2017
Ragnvald Fergestad vokste opp på Gjølme i Orkdal. Han ble tidlig opptatt av
mekanikk, og han arbeidet i et lokalt mekanisk verksted så ofte han hadde
anledning. Gjennom dette ble det fremtidige yrkesvalg bestemt.
Han tok eksamen som sivilingeniør ved NTH i 1951 og begynte umiddelbart
etterpå som medarbeider ved A/S National Industri i Drammen. Fergestad fikk
meget tidlig ansvarsfulle oppgaver, spesielt innenfor transformator- og
generatorområdene. Han bygget opp bedriftens avdeling for vannkraftgeneratorer og utviklingsavdelingen. Han fikk etter hvert stilling som
teknisk direktør og senere verksdirektør.
Han publiserte arbeider over kortslutningskrefter i transformatorer over
høgspenningsisolasjon i transformatorer som gjorde ham til en av de fremste
fagfolk på dette feltet i Norge. Han ytet også en meget stor innsats innen
offentlige komiteer og innen NTNF's fagutvalg for Elektroteknisk Forskning.
I 1967 mottok han NTNFs ærespris. Han ble innvalgt som medlem i NTVA i
1970.
Fra 1981 til 1991 var han ansatt som teknisk sjef ved SAS, Oslo Lufthavn.

NTVA Årbok 2017

121

Han var alltid åpen for nye tanker, men hans vurdering var nøktern og preget
av hva han mente var gjennomførbart med de ressurser han hadde til rådighet.

Nekrologen er forfattet av NTVAs sekretariat.
Den er basert på dokumentasjonen ved innvalget i akademiet i 1970
og begravelsesbyråets omtale høsten 2017
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KARL ANDREAS ALMÅS:
AKTIV FORSKER OG INDUSTRIMANN
Karl Andreas Almås har vært en meget viktig
person i NTVAs styre siden han ble valgt inn
første gang i 2005. Han har også vært en meget
betydelig faglig bidragsyter i akademiet. I 1999
ledet han arbeidet med NTVA og DKNVS`
rapport: Norges muligheter for verdiskapning
innen havbruk. Senere har han vært viktigste
bidragsyter til flere andre viktige rapporter
med samme tema. Karl har kombinert en sterk
akademisk bakgrunn med aktivt arbeid i
sentrale posisjoner i næringslivet.
Karl har som styremedlem representert
akademiet ved møtene for den internasjonale
akademi-sammenslutningen CAETS. I 2014 var
han med i Beijing hvor han håndhilste på den
kinesiske presidenten Xi Jinping. I Madrid i
2017 arrangerte han sin egen sesjon under
fagkonferansen og holdt innlegg under
overskriften Blue Bioeconomy.
I 2009 ble Karl valgt til visepresident i NTVA. Dette er et verv han hadde til 2012
da han trådte inn som fungerende president. Karl var senere visepresident i
perioden fra 2013 frem til årsmøtet 2018. NTVA vil imidlertid fortsatt kunne glede
seg over Karls gode kunnskaper og store nettverk. Han er nå innstilt som nytt
medlem av NTVAs Innvalgskomite.
Karl er ikke en person som liker for mye oppmerksomhet om egen person. Men
han har en spennende yrkeshistorie og mange erfaringer som det kan være
svært interessant for mange andre å få del i.
Lars Thomas Dyrhaug
Du vokste opp som sønn til en av sjefene på Ranheim papirfabrikk. Vurderte du
noen gang skogen eller papirindustrien som fremtidig arbeidsplass?
- Ja, etter 12 år med sommerjobb på Ranheim var planen å studere treforedlingskjemi. Men interessen for biokjemien tok overhånd.
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Når du valgte utdannelse, søkte du kjemilinja på det daværende NTH. Hva var
det som tiltrakk deg med kjemien og senere biokjemien?
- "Alt er kjemi" og det har jeg alltid likt. Grunnen til at det ble biokjemi var nok
inspirerende forelesere.
Etter at du hadde blitt sivilingeniør i 1976, valgte du å ta pedagogisk utdannelse
som forberedte deg for et arbeid i skoleverket. Hva var tanken bak?
- Jeg kunne godt tenke meg å undervise, og ped. var et krav f.eks. til å undervise
på ingeniørhøgskolen. Det kunne også være noe å falle tilbake på.
Allerede i 1982 ble du tildelt Dr.ing-tittelen ved NTH for et arbeid om fiskeprosessering og fiske-biokjemi ved avdeling for biokjemi. Hva fascinerte med
fiskeprosessering og biokjemi knyttet til fisk?
- Det som fasinerte var vel først og fremst biokjemien som sådan, å få lov til å ta
i bruk elektronmikroskopi og moderne teknikker for å fremskaffe viten på et
område ingen hadde studert før.
I perioden 1982 til 1995 skjedde det mye i ditt yrkesliv. Du flyttet først til
Tromsø og ble gruppeleder i bioteknologi ved Institutt for fiskeriteknisk
forskning ved Universitetet i Tromsø. Senere ble du direktør for forskning og
utvikling i Marine Biochemicals i samme by. Fra 1988 var du administrerende
direktør i firmaet før du ble forskningsdirektør i SINTEF.
- Det å være gründer i Tromsø den gangen var svært spennende. Det var i en tid
da oljeselskapene inngikk såkalte "goodwill-avtaler" som forpliktet til
forskningsinnsats i Norge. Investeringslysten var på topp. Det var svært
lærerikt den ene dagen å stå i oljehyre i produksjonen i Tromsø og spa fiskeslo
for så neste dag å være "internasjonal forretningsmann" med salg av
biokjemikalier til farmasøytiske selskaper i Japan.
Stillingen som forskningsdirektør i SINTEF Teknisk kjemi kunne sikkert få de
aller fleste til å slippe det de hadde i hendene. Men hvilke andre grunner hadde
du og familien for å reise tilbake til Trondheim?
- Etter nesten 10 år i Tromsø kom det et naturlig skifte. Dessuten hadde både
min kone og jeg aldrende foreldre her, og vi hadde hytter vi fikk brukt lite.
Forøvrig skulle de to eldste barna bytte skole til ungdomsskole og videregående så det var et godt tidspunkt for oss å flytte. Men tida i Tromsø var
utrolig lærerik og spennende. Heldigvis har jeg fortsatt engasjementer knyttet
dit.
Du ble innvalgt som medlem av NTVA i 1995 bare 43 år gammel og var en av de
yngste som kom inn i akademiet. Conrad Krohn og Roar Arntzen var
forslagsstillere. Forslagsstillerne understreket at «Almås har en meget
interessant bakgrunn og kan vise til både akademisk og industriell
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merittering». Var du noen gang usikker på om du skulle velge næringslivet eller
satse på akademia? CV-en din forteller at i perioden 1980-1981 utga du i alt fire
bøker og større faglige rapporter.
- Jeg så aldri for meg en ren akademisk løpebane, men har alltid vært svært
opptatt av faget og vitenskapens fremgang og betydning. Men det må
anvendes til noe, aller helst verdiskaping. Gjennom arbeid i SINTEF er det
mulig å kombinere dette. Kontakten med små og store brukere er alltid
givende. Det er viktig å være i "Pasteurs kvadrant", å kombinere det vitenskapelige med det nyttige.
Du har vært en viktig person i NTVA-styrets løpende driftsoppgaver siden du
ble valgt inn første gang i 2005, men du har også vært en meget betydelig faglig
bidragsyter. I 1999 var du en sentral bidragsyter til NTVA og DKNVS` rapport
«Norges muligheter for verdiskapning innen havbruk». En rapport som fikk
meget stor betydning?
- Det er riktig at den gikk inn som et viktig referansedokument for utvikling av
norsk havbruksnæring. Frem til dette tidspunktet hadde nok de ulike biobaserte næringene i havet blitt betraktet hver for seg. Vi prøvde å se dette i en
sammenheng og det vakte oppsikt. Professor Arne Jensen var nok den som
fremstod som den mest visjonære den gangen.
I 2006 utga NTVA/DKNVS og Norges forskningsråd rapporten «Exploration of
Marine Living Resources – Global Opportunities for Norwegian Expertise». Du
var nok en gang en meget sentral ressursperson Hva var budskapet?
- Budskapet var enkelt og greit at vi med vår brede kompetanse om havbaserte
næringer i Norge burde kunne bidra med dette i sterkere grad også
internasjonalt. Vi er langt fremme på mange områder og har f.eks. lange
tradisjoner med å basere vår høsting og utnyttelse av ulike fiskeslag på
vitenskapelige fakta. Dette er en kunnskap det internasjonalt er mer behov for
enn noen gang
I 2012 kom NTVA og DKNVS’ rapport «Verdiskapning basert på produktive hav
i 2050». Dette ble en rapport som fikk stor betydning for utviklingen i norsk
oppdrettsnæring. Den har blitt et referansedokument for fiskeriministeren og
samtidig en skyteskive for en del miljøvernere. Fortell litt om hva som skjedde?
- Anslagene i rapporten fra 1999 traff godt for 2010. Det var ønskelig fra flere
hold at dette arbeidet ble fornyet etter 10 år. NTVA og DKNVS oppnevnte et
nytt utvalg som tok denne oppgaven. Vi var en bredt sammensatt gruppe med
sentrale personer fra forskning, det offentlig og industrien som diskuterte
fremtidsutsikter for de havbaserte næringene mot 2050. Dette tok jo så litt av
igjen med anslagene om 5 millioner tonn laks og en samlet omsetning av
produkter basert på produktive hav på 550 milliarder kroner i 2050. Vi
utfordret oljenæringen. Men dette er jo i realiteten ikke noe annet enn
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"kvalifisert synsing", eller en perspektivanalyse som det kalles. Det er ikke en
forskningsrapport. Dette er vel den rapporten NTVA står bak som har bidratt
med størst oppmerksomhet og fortsatt gjør det. Rapporten har blitt et
referansedokument i stortingsmeldinger, ulike regjeringserklæringer osv.
I 2013 kom den store rapporten «Food from the Oceans – Norway’s
Opportunities”. Det var rapport fra fellessymposiet som NTVA arrangerte i Oslo
30. januar 2013 i samarbeid med DNVA og Norges forskningsråd. Fellessymposiet ble arrangert med deltagelse av Konge og statsråd, men fikk denne
rapporten noen spredning og innflytelse utover det akademiske miljøet?
- Dette var en samling gode foredrag som hver for seg hadde god utbredelse og
spredning. Dette var resultatet av et godt samarbeid med DNVA. Jeg husker vi
hadde en fantastisk diskusjon med Kongen tilstede i lokalene i Drammensveien.
Du har i alle år vært en meget aktiv mann i næringslivet, og det var du som tok
initiativ og fikk etablert den viktige bedriften SINTEF Fiskeri og havbruk hvor
du senere ble daglig leder. Hva var ideen bak etableringen og hvordan utviklet
virksomheten seg?
- Det var nok daværende konsernsjef Roar Arntzen som så potensialet og fikk
styret i SINTEF med på en etablering. Jeg var heldig og fikk den spennende
oppgaven å bygge dette opp. Vi var flere, deriblant professor Arne Jensen, som
så potensialet i de biobaserte havnæringene og mente dette var et område der
SINTEF burde bidra til en bredere industriell utvikling. Vi ser i ettertid at dette
var en klok beslutning. Etableringen kom dessuten samtidig med NTVAs
rapport fra 1999 (nevnt over), og dette ga oss en ekstra god start.
Du var også en meget sentral person i etableringen av det nye selskapet SINTEF
Ocean som er en fusjon av SINTEF Havbruk og Fiskeri og Marintek. Hva er ideen
bak det fusjonerte selskapet og hvilke visjoner har du for utviklingen?
- Spørsmålet om å legge all havbasert virksomhet i SINTEF under et institutt var
vel overmodent. Jeg tror det var utslagsgivende at vi var med og tok frem
OECD-rapporten "Ocean Economy 2030" i 2016 som bekreftet viktigheten av å
satse på utvikling av havbaserte næringer fremover mot 2030. Men det var
nåværende konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, som skar i gjennom og
fikk dette på plass. Vi ser i dag at en samling av all havbasert forskning i
SINTEF under en hatt byr på mange nye spennende muligheter. Det er
teknologiske fellesnevnere mellom sektorene fiskeri og havbruk, maritim
virksomhet og olje og gass. Dessuten ser vi at det er mulig å få mer ut av disse
næringene gjennom å anvende muliggjørende teknologier. (Jfr. NTVAs nylig
utgitte bok.)
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I alle år har du hatt en rekke styreverv i ulike bedrifter langs norskekysten. For
et par år tilbake ble du leder av NHO Trøndelag. Hvordan ser på utviklingsmulighetene for det midtnorske næringslivet som historisk har vært svært
preget av tradisjonelle bedrifter og næringer?
- Trøndelag har unike muligheter for næringsutvikling. Vi har blå og grønne
naturressurser som blir enda viktigere fremover. "Teknologihovedstaden" byr
på unike muligheter for industriell utvikling innenfor etablerte og nye
verdikjeder. Trøndelag har dessuten en styrke gjennom å ha et svært variert
næringsliv blandet med mange viktige offentlige arbeidsplasser. Vi har en
robusthet som f.eks. bidro til at vi bare i begrenset grad ble rammet av det
fallet vi hadde i oljeprisen for litt tid tilbake. Det er motiverende gjennom NHO
å kunne bidra til å sette fokus på økt verdiskaping i regionen. Skal vi unngå
den den såkalte "haikjeften" (økende pensjonsutgifter/demografisk endring og
nedgang i inntekter fra oljen), må vi ta godt vare på ethvert initiativ og nye
muligheter for verdiskaping.
Du har fulgt NTVA og flere andre norske og utenlandske akademier i mange år.
Har du gjort deg noen tanker om hvordan de bør utvikle seg?

- Det internasjonale åpne nettverket av akademier er i dagens geopolitiske
situasjon viktigere enn noen gang. Det representerer et åpent og tillitsbasert
teknologisk samarbeidsnettverk der det er mye å samarbeide om. Tenk bare
på FN`s Sustainable Development Goals. Norge er langt fremme på noen
områder, f.eks. utnyttelse av havet, mens andre land er lengre fremme på andre
områder. NTVA kan bidra til å styrke disse internasjonale samarbeidsmulighetene og står dermed også for et viktig nasjonalt bidrag.
Hvordan kan NTVA bli en sentral norsk samfunnsaktør som høres når spørsmål
om teknologi blir diskutert?

- I NTVA har vi ambisjoner og planer for hvordan vi skal oppnå gjennomslag.
Dette må vi kanskje prøve å operasjonalisere i enda sterkere grad, og jeg tror
at å styrke gode allianser med f.eks. NTNU og andre akademier er viktig.
Men vi kan gjerne også inngå nye allianser, f.eks. med NHO og gjerne også LO.
Vi må da sette behovet for langsiktighet i løsningen av viktige samfunnsoppgaver på dagsorden. Politikere flest er mer opptatt av å fordele enn å skape
og dermed kommer de langsiktige perspektivene i bakgrunnen.
Mange av de langsiktige utfordringene vi ser komme, enten det gjelder
eldrebølge, energibehov, mat og vann, trenger teknologiske løsninger. Disse
skapes ikke over natten, men gjennom langsiktig satsing på forskning,
utvikling og innovasjon.
Litt om privatmannen Karl A Almås.
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Du giftet deg med din ungdomskjæreste Elin og dere har holdt sammen i alle år.
Dere har fått tre barn og flere barnebarn. Hvordan har det vært å være far og
senere bestefar? Hvilke oppgaver tror du at du vil prioritere i årene fremover,
og blir det større mulighet til å bruke hytta på Singsås?
- Det er spennende å se at nye generasjoner vokser frem. Det er imponerende å
se hvor lett de tilpasser seg ny teknologi og tar seg frem i dagens samfunn.
Likevel er jeg litt bekymret for det totale mas og jag de utsettes for fra morgen
til kveld. Vi hadde en mye roligere oppvekst med daglig kontakt med naturen
og mer "langsom tid".

På en middag med NTVAs styre 23. mai fikk Karl A Almås overrakt et trykk av Håkon
Bleken.
På bildet ser vi han sammen med fru Elin og Torbjørn Digernes.
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Suzanne Lacasse
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Ivar Langen
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President
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STYRETS BERETNING 2017
Styrets arbeid
Styret har i 2017 arbeidet aktivt i samsvar med akademiets målsetning om at
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.
I 2016 diskuterte styret i flere møter hvordan NTVA kunne oppnå en større
synlighet i norsk offentlig debatt og derved gi NTVA større gjennomslag for sin
kunnskapsbaserte forståelse av den næringsmessige og teknologiske utviklingen i Norge.
Som følge av diskusjonen om større synlighet i offentligheten og større
gjennomslag i praktisk politikk arrangerte NTVA 15. februar 2017 en strategikonferanse med mål om å utvikle en ny handlingsplan for NTVA. Strategikonferansen ble avholdt på Lerchendal gård.
Martin Bendsøe, tidligere president ved NTVAs danske søsterakademi ATV,
holdt innledning hvor han fortalte om deres akademis utfordringer og offensive
arbeid for å styrkes sin organisasjon og øke sin politiske relevans. Jan Eric
Sundstrøm fra svenske IVA fortalte om deres akademis store og suksessfylte
aktivitet gjennom nærmere 100 år. Professor Per Morten Schiefloe fra NTNU
fungerte som moderator i plenumsdiskusjonen som var en oppfølging av tre
gruppearbeider.

Sentrale personer ved NTVAs strategiseminar 15. februar, fra venstre Torbjørn Digernes,
Jan Eric Sundstrøm, Martin Bendsøe og Per Morten Schiefloe
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I den handlingsplanen som ble konklusjonen av strategikonferansen, ble det
fremlagt syv aktivitets- og målområder:
1. Ny rekrutteringsstrategi
2. Nye bokprosjekter om teknologi og samfunn
3. Etablering av faggrupper/interessegrupper for akademiets medlemmer
4. Teknologiforum
5. Aktiviteter for å nå bedre ut i det offentlige rom med akademiets kunnskap
og budskap
6. Informasjons-/kontaktvirksomhet mot offentlige myndigheter
7. Mer aktivt samarbeid med Industrielt råd

Gruppearbeid var en del av strategiseminaret, fra venstre Ivar Langen (delvis skjult),
Suzanne Lacasse, Karl Almås, Torleiv Maseng, Ragnhild Sohlberg og Torbjørn Digernes

NTVAs styre holdt fire møter i 2017 og behandlet 37 ordinære saker. I tillegg
kom et stort antall referatsaker.

Utgivelser
I 2017 utga NTVA boken «Teknologien endrer samfunnet». Den omhandler mer
enn 15 muliggjørende teknologier som danner et viktig grunnlag for det store
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teknologiskiftet som nå pågår. Boken ble utgitt på Fagbokforlaget. Før årsskiftet
2017/2018 startet arbeidet med en oppfølger.

Audiens
H.M. Kongen mottok presidenten og generalsekretæren i audiens på Slottet
mandag 16. oktober.

Administrasjonen
NTVAs kontor ligger på Lerchendal gård i Trondheim som er arbeidsplass til
generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug og sekretær Ingrid Venås.
Alle henvendelser til NTVA går til kontoret i Trondheim. Dette gjelder også
arrangementer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger eller Tromsø om ikke
annet er opplyst.

Møter og seminarer
I 2017 hadde NTVA 30 arrangementer i egen regi, i tillegg arrangerte akademiet
to seminarer i samarbeid med IVA Väst og to møter i samarbeid med Agder
Vitenskapsakademi, NTVA arrangerte også et fellessymposium med DNVA i
Oslo (se omtale nedenfor), to mottagelser/ miniseminar i samarbeid med NTNU
(se omtale nedenfor) og et seminar i samarbeid Norges Vitenskapsakademi for
Polarforskning, NVP.
Seminarene i samarbeid med IVA Väst ble holdt i Oslo og Gøteborg i
vårsemesteret. Temaet var «Framtidens elforsyning – Norden som leder innen
fornybar energi».
Årsmøtet i Industrielt Råd og etterfølgende seminar ble holdt i Oslo 23. mars
(se egen omtale nedenfor).
Bergen
I Bergen var det seks kveldsmøter. Ett møte ble arrangert i aulaen ved
Universitetet i Bergen, resten i lokalene til Nansensenteret, Thormøhlensgt. 47.
Alle møtene ble arrangert i samarbeid med Tekna.
Kristiansand
Det ble arrangerte tre møter i Kristiansand i 2017, deriblant et møte med
bedriftsbesøk på Elkem, Fiskå Verk. De øvrige møtene ble arrangert på Gimle
Gård i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.
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Det var stor interesse for omvisningen i laboratoriet hos Elkem. Her redegjør tidligere
teknologidirektør Ragnar Tronstad for prinsippene for silisium-produksjon. Til venstre
for Tronstad ser vi Knut Henrichsen og lengst til høyre Tor Inge Waag

Oslo
I Oslo var det til sammen ti arrangementer, derav seks vanlige fagmøter.
De vanlige møtene i Oslo ble holdt i lokalene til Det Norske VidenskapsAkademi (DNVA), det samme gjaldt fellessymposiet med DNVA, mens det
norske møtet i samarbeid med IVA Väst ble arrangert i den svenske
ambassadørens bolig.
NTVA arrangerte sammen med Multiconsult og Norconsult nettverksmøtet
«Digitalisering – fra prat til handling» i Multiconsults lokaler i Oslo 14.
desember.
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. Det var en klar økning i fremmøtet og det ble
registrert 54 deltagere pr møte i gjennomsnitt.
Tromsø
Ingen møter.
Trondheim
I Trondheim var det ni 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. Foredraget
ved julemøtet 1. desember ble holdt i spisesalen ved SINTEFs hovedkontor,
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Strindvegen 4. 30. november arrangerte NTVA sammen med Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP) seminaret «Inn i Polhavet» der temaet
var utforskningen av Polhavet.

Spesielle arrangementer
Fellesseminar med IVA Väst: «Framtidens elforsyning – Norge som leder
innen fornybar energi».
5. april var det fellesseminar med IVA Väst i Den Svenske ambassadørens bolig.
Dette var en oppfølging av et arrangement i Gøteborg 21. mars. Tittelen var
«Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar energi». Hugo
Parr, NTVA og Marianne Dicander, IVA Väst innledet. Det var fire faglige
foredrag:
- Jan Bråten, spesialrådgiver, Statnett: Status for det nordiske ledningssystemet i dag, og planene videre framover. Utfordringer og muligheter, med
variabel el-produksjon m.v.
- Michael Belsnes, forskningsleder, Sintef Energi: Norges muligheter for å bli
et grønt batteri, hva sier forskningen, hvor går veien videre?
- Filip Johnsson, professor, Energi och miljö, Chalmers: Utmaningar och
möjligheter med att möta klimathotet – globalt, för Europa och för Norden.
- Tomas Kåberger, professor, avd. för fysisk resursteori, Chalmers, och
ordförande i Japan renewable energy foundation. Generaldirektør för
Energimyndigheten 2008-2011: Globala och lokala energiløsninger: vad är
utmaningen?
Seminar i forbindelse med Torbjørn Digernes’ 70 årsdag
I forbindelse med 70 årsdagen til NTVAs president Torbjørn Digernes
arrangerte NTVA og NTNU et seminar om Muliggjørende teknologier på
Lerchendal Gård 18. mai.
Det var tre foredrag med etterfølgende diskusjon:
- Digitalisering for morgendagens samfunn ved professor John Krogstie
- Lagring av energi ved professor Johan Hustad
- Industri 4.0 ved professor Olav Egeland
Teknologiforum 2017: «Minst 40 % utslippskutt til 2030 – Transportnæringens største utfordring»
Teknologiforum 2017 ble arrangert i Auditorium EL5, Gamle Elektro på
Campus Gløshaugen 26. april. Medarrangører var Cicero, CenSES og MoZEES
Det var 60 personer tilstede på arrangementet.
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Tema for fagmøter
NTVA arbeidet løpende med en rekke aktuelle tema i 2017 og følgende kan
nevnes

Energi og klima
- Fremtidens el-forsyning: Oslo 5. april
- Transport og klima: NTVA Teknologiforum 26. mars

Marine og maritime næringer
- Ny teknologi for bedre fiskehelse og velferd: Bergen 26. september
- Inn i Polhavet: Trondheim 30. november

Teknologi og samfunn
- Urban mining: Verdifulle mineraler i nabolaget: Trondheim 24. januar
- Triangulum – Integrated District Solutions for Smart Cities. Et samarbeid
mellom Stavanger, Eindhoven og Manchester: Stavanger 25. januar
- Elkem, Fiskå verk – bedriftsbesøk og orientering og aktuelle prosjekter:
Kristiansand 9. februar
- Robotisering for re-industrialisering: Oslo 8. mars
- Tingenes internett: Stavanger 8. mars
- Kan nano redde verden? Bergen 14. mars
- Velferdsteknologi: Trondheim 21. mars
- Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning? Oslo 3. april
- Fremtidens by: Stavanger 5. april
- Digitalt liv: Trondheim 5. september
- Muliggjørende teknologier: Trondheim 18. mai
- Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende
teknologi? Bergen 23. mai
- Kunstig intelligens: Stavanger 20. september
- Robotteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige
konsekvenser: Stavanger 18. oktober
- Smartnett, smarthus og klimavennlige bygg: Oslo 25. oktober
- Hvordan former spill framtida vår? Trondheim 31. oktober
- Videre utvikling av sol- og vindenergi i Norge: Oslo 8. november
- Droneteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige
konsekvenser: Stavanger 22. og Kristiansand 23. november
- Sosiale medier – vår tids største sosiale eksperiment? Oslo 4. desember
- Digitalisering – fra prat til handling: Oslo 14. desember

Innovasjon, utdanning og forskning
- Hvor går grensen for hva som kan beregnes? Bergen 7. februar
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- Bruk av oljekompetansen i nye næringer: Oslo 7. februar
- Teknologiske utfordringer ved utnyttelse av naturressurser til havs i
nordområdene: Trondheim 14. februar
- Big Data, en alternativ angrepsmåte: Kristiansand 12. oktober
- BerGenBio fra lab til pasient til børs: Bergen 24. oktober
- Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen 100 år: Bergen 21. november
- Hvordan bevare biologisk mangfold på kloden? Trondheim 1. desember

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.

NTVAs visepresident Karl Almås holdt
foredrag om Blue Bio Economy.

CAETS hadde møter og seminar i
Madrid i Spania 13. til 16. november
2017. NTVAs visepresident Karl A.
Almås hadde tatt initiativ til en egen
sesjon om blå bioøkonomi. Han holdt
selv foredrag. I tillegg holdt Arne
Fredheim fra SINTEF Ocean et
innlegg. NTVA var representert ved
visepresident Karl A Almås og
generalsekretær
Lars
Thomas
Dyrhaug.

European Council of Academies of Applied Sciences,
Technologies and Engineering – Euro-CASE
Euro-CASE bestod ved utgangen av 2017 av 23 ulike nasjonale akademier.
Euro-CASE arrangerte seminar og Board meeting i Poznan i Polen 7. og 8.
november. Temaet for seminaret var datasikkerhet (Cyber Security). NTVA var
representert ved president Torbjørn Digernes og generalsekretæren.
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Nordiske samarbeid
NTVA har flere ganger hvert år samtaler med vårt svensk søsterakademi
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. NTVA har også hyppige
kontakter med vårt danske søsterakademi Akademiet for de Tekniske
Videnskaper (ATV). Møtene i Euro-CASE og CAETS er gode steder for uformell
nordisk dialog og samarbeid.
NTVAs Oslo-avdeling hadde våren 2017 for tredje 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 i
Oslo med de samme innlederne. (Se omtale av arrangementet under Spesielle
arrangementer.)

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. Fra 2010 har akademiene ved seks
anledninger samlet inntil 120–150 tilhørere til symposier i DNVAs lokaler i
Drammensveien 78 i Oslo. Ministre og statssekretærer, forskere og
representanter for den aktuelle bransjen har holdt foredrag.
Fellessymposiet i 2017 fant sted 28. mars. Tema var «Forutsetninger for en
forskningsbasert politikk». DNVA og NTVA ønsket å belyse forutsetningene for
at forskning skal gi grunnlaget for en rasjonell og fremtidsrettet politikk i de
sentrale politiske forvaltningsorganer.
Arrangementet var for inviterte, og det deltok 65 personer. H.M. Kongen var
også tilstede under hele symposiet og den etterfølgende middagen.

Vitenskapsakademiet i Stavanger
Noen av medlemsmøtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med
Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Agder Vitenskapsakademi, AVA
NTVA arrangerte i 2017 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.
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Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, NVP
NVP og NTVA avholdt et felles seminar på Gløshaugen 30. november med
tittelen «Inn i Polhavet».

Det var et innholdsrikt program og godt oppmøte på NVP og NTVAs felles seminar på
Gløshaugen 30. november

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. NTVA arbeider vedvarende for å
bedre kontakten med departementer, ulike stortingskomiteer, Stortinget,
statsråder, andre politikere og beslutningstakere.
I forbindelse med at Kunnskapsdepartementet ba om innspill til en rullering av
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 (Meld. St. 7 (2014–
2015)), utarbeidet NTVA en lengre høringsuttalelse som ble oversendt
departementet 15. september 2017.
Alle medlemmer av Stortingets Næringskomité og KUF-komiteen fikk
individuelt tilsendt et eksemplar av NTVAs nye bok om muliggjørende
teknologier; Teknologien endrer samfunnet.
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Medlemsinformasjon
Det totale medlemstallet 31. desember 2017 var 593 hvorav 15 æresmedlemmer og 25 utenlandske medlemmer. Tilsvarende tall pr. 31. desember
2016 var 582 medlemmer, hvorav 15 æresmedlemmer og 25 utenlandske
medlemmer.

Nye medlemmer
Baltasar BeferullLozano

Professor

Institutt for IKT, Universitetet i
Agder

Inga Berre

Professor

Matematisk institutt, UiB

Erik Fosse

Professor

Oslo Universitetssykehus

Tore Furevik

Professor og direktør

Jarl Giske

Professor og
prodekan

Jan Tommy Gravdahl

Professor

Atle Harby

Seniorforsker

SINTEF Energi

Hans Olav Hide

Grunnlegger og
partner

laStrada AS

Stig-Erik Jakobsen

Professor

Høgskulen på Vestlandet

Stein Tore Johansen

Konsernekspert

SINTEF Materialer og kjemi

Magnus Korpås

Professor

Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Ernst Herlof
Kristiansen

Konserndirektør

SINTEF

Trond Kvamsdal

Professor

Institutt for matematiske fag, NTNU

Eugenia Malinnikova

Professor

Institutt for matematiske fag, NTNU

Barbara Matusiak

Professor

Stig William Omholt

Professor og
forskingssjef

Institutt for byggekunst, form og
farge, NTNU

Geofysisk institutt, UiB og direktør
Bjerknes Senteret
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet, UiB
Institutt for teknisk kybernetikk,
NTNU

NTNU Bioteknologi, NTNU

R. M. Chandima
Ratnayake

Professor

Institutt for konstruksjonsteknikk og
material-teknologi, UiS

Gunnar Sand

Prosjektdirektør

SINTEF Energi

Ingunn Hindenes
Thorseth

Professor og direktør

Centre for Geobiology, UiB
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Medlemmer avgått ved døden
Ole Hannibal Lie
Olav Aasmund Smidsrød
Lars Othar Svaasand
Paul Narum
Ingolf Hådem
Terje Helmer Simensen
Asbjørn Krokstad
Thor Hugo Lobben
Frank Marcus Vokes
Ragnvald Fergestad

Æresmedlemmer
I 2017 ble det ikke utnevnt nye æresmedlemmer av NTVA. Akademiets
selvpålagte kvote på 15 personer var full.

NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi
Det ble ikke tildelt noen ærespris for 2017.

Industrielt råd
Det var i 2017 38 medlemsbedrifter.
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 23. mars i DNVAs lokaler i Drammensveien
78.
Hans Kåre Flø, Tekna, ble valgt som ny leder for perioden 2017–2018 på
årsmøtet i 2017 og etterfulgte Suzanne Lacasse fra NGI. De andre
styremedlemmene var Kari Nygaard, Norsk institutt for luftforskning, Bjørn
Sund, Lundin Norway og Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult. NTVAs
president, visepresident og generalsekretær er styremedlemmer i egenskap av
sine verv.
Etter det formelle årsmøtet var det et seminar med tittelen «Hvordan kan NTVA
forsterke samspillet med industrien, instituttene og akademia – og bli en av de
viktigste norske teknologiarenaene».

Medlemsbedrifter og deres representanter 2017
Christian Michelsen Research
AS
Disruptive Technologies AS
DNV GL

Adm.dir. Arvid Nøttvedt
CEO Erik Fossum Færevaag
Konsernsjef Remi Eriksen
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Executive Vice President Bjørn K Haugland
Adm.dir. John-Mikal Størdal
Stabssjef Jan Erik Torp
Skipsreder Fred. Olsen
Øyvind B Kristiansen
Adm.dir. Anders Wold
Administrator Mari Baalsrud
Adm.dir. Nils Morten Huseby
Direktør Sigmund Stokka
Adm.dir. Ellen Dahler Tuset
Prosjektdirektør Bjørn Sund
Adm.dir. Christian Nørgaard Madsen
Regionleder Nord Arnor Jensen
Direktør Per Arne Osborg
Adm.dir. Vegar Syrtveit Larsen
Konsernsjef Per Kristian Jacobsen
Divisjonsdir. Odd K. Ystgaard

Forsvarets forskningsinstitutt
Fred. Olsen & Co.
GE Vingmed Ultrasound AS
Institutt for energiteknikk
IRIS
Kongsberg Norspace AS
Lundin Norway AS
Multiconsult AS
NEXANS Norway AS
Norconsult AS
Norges geologiske
undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Stiftelsen NORSAR
Norsk Hydro asa
Norsk Institutt for
luftforskning – NILU
Norsk olje og gass
Norsk Regnesentral
Norsk Romsenter
NTNU – Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet
Petroleum Geo-services ASA
Rainpower Norge AS
Rolls Royce Marine AS
Schlumberger Information
Technology Services
Selvaag Gruppen AS

Adm.dir. Morten Smelror
Adm.dir. Lars Andresen
Adm.dir. Anne Strømmen Lycke
Head of Technology Hans Erik Vatne
Adm.dir. Kari Nygård
Spesialrådgiver Maiken Ims
Adm.dir. Lars Holden
Adm.dir. Bo Nyborg Andersen
Direktør Johan E Hustad
Professor Ingvald Strømmen
Konsernsjef Jon Erik Reinhardsen
Adm.dir. Fredrik Ringnes
Forskningsdirektør Rune Garen

Styreleder Torjer Haller
Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag
Konserndirektør S. Mejlænder-Larsen
Simula Research Laboratory AS Adm. dir. Aslak Tveito
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SINTEF
SINTEF Ocean
Statnett
Tekna – Teknisknaturvitenskapelig forening
Telenor Norge AS

UiT – Norges Arktiske
Universitet
Ulstein Group ASA
Umoe AS
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger

Director of Research Education Are Magnus
Bruaset
Deputy Manager Kyrre Lekve
Adm.dir .Alexandra Bech Gjørv
Adm.dir. Vegar Johansen
Spesialrådgiver Oddvar I Eide
Kundeansvarlig Erik Skjelbred
Spesialrådgiver Jan Bråten
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 2017
Årsresultatet for 2017 viste et overskudd på kr 202 161. Dette var en nedgang
fra 2016 som ga et overskudd på kr 264 316. Økt aktivitet og uendret statlig
støtte er hovedforklaringen.
Det er kontingentene fra NTVAs industrielle råd som stadig er den viktigste
inntektskilden for NTVA. NTVA hadde i 2017 38 medlemmer, samme antall som
i 2016. To eksisterende medlemmer hadde gått ut og to nye hadde kommet til.
Inntektene fra Industrielt råd gikk opp fra 1400 000 kroner i 2016 til 1421 000
kroner i 2017.
Nærings- og fiskeridepartementet ga NTVA i 2017 et tilskudd på 1,2 millioner
kroner som var likt med bevilgningen i 2016. I tillegg fikk NTVA et tilskudd på
kr 100 000 fra Norges forskningsråd.
Øvrige inntekter utgjorde i 2017 228 873 kroner.
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NTVAs regnskapsfører er 2017 Widar Nyheim AS. Regnskapet er også i 2017
revidert av det statsautoriserte revisjonsfirmaet Deloitte. Det vises til uttalelse
fra revisor.

Budsjett for 2018
Budsjettet for 2018 er basert på en netto økning av inntektene fra Industrielt
råd på 279 000 kroner til 1 700 000 kroner. Når dette beløpet økes, skyldes det
at det er satt i gang en aktiv verving av nye medlemmer til Industrielt råd
samtidig med at tilbudet til medlemmene økes.
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 300 000. I tillegg forventes det en netto finansinntekt
på 30 000 kroner. Det betyr en inntektsramme på 3 300 000 kroner.
Det foreslås et budsjett for 2018 på 3 260 000 kroner. Regnskapet for 2017
viste en samlet kostnad på 2 777 798 kroner. Det skal i 2018 skje en klar økning
i profileringsinnsatsen. Det legges i budsjettet for 2018 vekt på at akademiet
kan fortsette sin påbegynte organisasjonsutviklingsprosess og samtidig støtte
spesielle arrangementer og publikasjoner.
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Takk
NTVA takker alle bidragsytere, foredragsholdere, utvalgsmedlemmer og andre
interesserte for at de gjennom sin innsats har muliggjort Akademiets
virksomhet.
Styrets beretning for 2017 ble vedtatt av styret 13. februar 2018.
Trondheim, 13. februar 2018

NTVA Årbok 2017

145

REGNSKAP OG BUDSJETT
RESULTATREGNSKAP

Note

DRIFTSINNTEKTER
Norges Forskningsråd - tilskudd
Nærings- og handelsdepartementet - tilskudd
Industribidrag
Seminar/Teknologiforum/Prosjekt
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTANDER
Lønnskostnader
Generelle driftskostnader
Medlemsmøter
Seminar/Teknologiforum/Prosjekt
Internasjonal aktivitet
Profilering
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

1
2

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Netto finansposter
ÅRSRESULTAT

Regnskap
2016

Regnskap
2017

100 000
1 200 000
1 400 000
406 931
3 106 931

100 000
1 200 000
1 421 000
228 873
2 949 873

1 308 422
448 886
426 587
458 102
157 902
66 952
15 000
2 881 851

1 194 793
425 768
460 508
412 757
148 364
112 107
23 500
2 777 798

225 080

172 075

39 236
39 236

30 087
30 087

264 316

202 161

264 316
264 316

202 161
202 161

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

Note

Regnskap
2016

Regnskap
2017

226 017
3 573 560
3 799 577

216 051
3 676 621
3 892 672

SUM EIENDELER

3 799 577

3 892 672

EGENKAPITAL
Annen formålskapital 1.1.
Overført annen formålskapital i året
Sum egenkapital

3 081 712
264 316
3 346 028

3 346 028
202 161
3 548 189

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravg
Skyldig feriepenger inklusive arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

183 085
70 080
164 003
36 382
453 549

121 863
71 277
151 343
344 483

Sum gjeld

453 549

344 483

3 799 577

3 892 672

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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DRIFT AV LERCHENDAL GÅRD
Driftsstyrets beretning
Driftsstyret for Lerchendal gård hadde i 2017 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 Jørn 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 7. desember 201 der disse møtte:
NTVAs representant, Torbjørn Digernes, styrets leder
NTVAs generalsekretær, Lars Thomas Dyrhaug, styrets sekretær
Lerchendal gård var i 2017 i bruk ved 34 arrangementer, en oppgang fra 2016
da det bare var 24 arrangementer. Av dette er 8 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 18. desember 2017

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:

4.2

1.

Vanlige medlemmer

2.

Utenlandske medlemmer

3.

Æresmedlemmer

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.
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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.

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 områder 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.
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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.

6.6

Styret
oppnevner
programkomiteens
vanlige
(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.

medlemmer
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8.3

Akademiets styre vedtar retningslinjer for rådets sammensetning og
virksomhet.

8.4

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.
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.

9.2

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.

160

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:
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
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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.

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.
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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.
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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:
•
•
•
•

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.
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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:
•
•
•
•

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

165

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
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

Kommunikasjonssjef Camilla Koebe holdt – under årsmøtet i
Industrielt råd 23. mars 2017 – et interessant og engasjert fore
drag om hvordan NTVAs svenske søsterakademi IVA hadde
arbeidet med sitt Næringslivsråd gjennom mange år. Her var
det mange nyttige tips å fange opp.

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

