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PRESIDENTEN HAR ORDET
Teknologien endrer samfunnet.
Dette utsagnet mister aldri sin
aktualitet.
Vi ser det rundt oss i det daglige.
Hverdagen blir mer og mer digital,
vi ser nye energiløsninger som
svarer på klimautfordringene, nye
materialer med spesialdesignede
egenskaper, individuelt tilpassede
medisiner og mye mer.
Teknologier utvikles for å svare på
behov og etterspørsel i samfunnet.
Drivkreftene er hva markedet er
mottakelig for, og hva samfunnet
gjennom politiske vedtak spør etter.
Teknologier kan brukes, og de kan misbrukes. Som privatpersoner bruker vi
teknologier som forenkler daglivet, og næringslivet henter store effektiviseringsgevinster og produkt- og prosessforbedringer. Samtidig ser vi at
teknologiene kan ha utilsiktede negative konsekvenser. Et aktuelt eksempel er
problemet med plast som ikke brytes ned i naturen – med særlige konsekvenser
for miljøet i havet.
Alle energiteknologier medfører naturinngrep, og spørsmålet om hvilke
inngrep som er akseptable, og hvilke som ikke er det, finnes det ikke presise
fasitsvar på. Det spesielle med energispørsmålene er at de må løses globalt for
å sikre trygg energiforsyning, og for å sikre klimaet. Naturinngrepene kommer
lokalt, og belastningene oppleves ofte som store for de lokalsamfunn som får
dem innpå seg, et aktuelt eksempel på dette i vårt eget land er vindkraftutbygginger på land.
NTVA ser det som sin rolle å belyse både muligheter og ulemper ved hjelp av
vitenskapelig basert kunnskap. Vi ser det som et særlig ansvar å formidle slik
kunnskap til nærings- og samfunnsliv som skal gjøre seg nytte av mulighetene,
til politikere og andre beslutningstakere, og til samfunnet i bredt.
Når vi skal prøve å se etter muligheter og ulemper langt inn i framtida, vil
dagens faktagrunnlag være utilstrekkelig til forutsi framtidig utvikling. Derfor
er det viktig å belyse spørsmålene ut fra ulike perspektiver.
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NTVA setter spørsmålene på agendaen i flere settinger. Våre fagmøter og
seminarer, bortimot 40 i tallet hvert år, som er åpne for alle interesserte og
foregår i seks byer rundt om i landet, belyser en stor bredde av tema. Vi lager
også bøker som tar for seg særlig viktige enkelttema. «Teknologien endrer
samfunnet» kom i 2017. I 2019 lanserer NTVA boken «Det nye digitale Norge»,
det er en antologi med over 20 kapitler som omhandler hvordan digitaliseringen påvirker ulike bransjer og samfunnsområder.
21. oktober vil NTVA være vertskap for Euro-CASE sin årskonferanse. EuroCASE er europaforeningen for teknologiske vitenskapsakademi. Temaet vi har
valgt for konferansen er «The future of work – The content of jobs». Her vil vi
rette oppmerksomheten mot hvordan arbeidslivet påvirkes av digitaliseringen
i bredt, og hvordan samfunnet skal forberede seg på å utnytte muligheter, og
håndtere omstillingsbehovene som følger enhver større samfunnsendring.
Vitenskapsbasert kunnskap som grunnlag for rådgivning om politikk er tema
som omfattes med stor interesse rundt om i Europa. Dette betegnes populært
som «Science for Policy». EU-kommisjonen har etablert Science Advice
Mechanism (SAM) for å utarbeide råd om politikk på en strukturert måte som
skal sikre objektivt og transparent kunnskapsgrunnlag. NTVA deltar i dette
arbeidet gjennom Euro-CASE i prosjektet Science Advice for Policy by European
Academies (SAPEA). Dette er et prosjekt som drives av de fem hovedsammenslutningene av vitenskapsakademier i Europa. Vitenskapsakademiene har fått
tillit til å lede arbeid med vitenskapabasert politikkgrunnlag fordi de har
troverdighet som uavhengige av interessegrupper, og kan utarbeide vitengrunnlaget etter strenge prinsipper som sørger for objektivitet.
NTVA har hatt deltakere i arbeidsgrupper på flere tema.
I Norge er vi i dialog med Det Norske Videnskaps-Akademi om et nasjonalt
samarbeid om science advice.
NTVA er i en utviklingsprosess der vi har oppmerksomheten rettet mot å gjøre
oss bedre i stand til å arbeide med disse spørsmålene. Da er vi avhengige av å
benytte kompetansen blant våre medlemmer, og et nøkkelspørsmål blir hvordan vi kan legge til rette for at de kan jobbe sammen om å lage kunnskapsgrunnlag som formidler teknologiens muligheter og hva man må se opp for.
NTVA setter en ny kommunikasjonsplattform i drift etter sommeren, som blant
annet vil inneholde nye hjemmesider, mulighet for alle som er interesserte til å
abonnere på informasjon fra oss, og en samhandlingsarena der medlemmer kan
delta i interessegrupper, og jobbe sammen for å lage formidlingsstoff.
Tanken er å integrere ulike kommunikasjonskanaler ut fra denne plattformen.
NTVAs Industrielle råd er et viktig forum for NTVA for å nå ut til viktige
brukergrupper for vår formidling. Vi inviterer medlemmene av rådet til å bruke
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vår informasjon og våre møter. Vi søker aktivt innspill fra dem om tema som
det er behov for kunnskapspåfyll om i virksomhetene, slik at vi kan skape
arenaer der dette kan formidles. Dette kan gjøres gjennom egnede møteplasser,
og via kommunikasjonsplattformen.
Våre medlemmer kan forvente å bli inviterte til å delta i arbeidet med å lage
informasjon som kan benyttes i formidlingsarbeidet, både til våre industrielle
medlemmer, og til den samfunnsorienterte formidlingen.
Vi inviterer alle interesserte til å følge med oss, og etter sommeren gå inn på
våre nye hjemmesider og registrere seg med interesseprofil.
Trondheim, 20. mai 2019
Torbjørn Digernes
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PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER I
2018
Yong Bai
Prof. Bai received a doctorate from Hiroshima
University in Japan and engaged in postdoctoral
work in the field of ocean engineering in
Technical University of Denmark, Norwegian
University of Science and Technology and
University of California at Berkeley. He has
published over 100 research papers, 9 English
academic treatises and 8 Chinese books on
Ocean Engineering. Bai served as a professor at
University of Stavanger, Harbin Engineering
University, Zhejiang University and Southern
University of Science and Technology. He guided
more than 50 graduate students and 30 doctoral
students.
Prof. Bai has a wealth of engineering experience
and management skills. He worked in Det
Norske Veritas, American Bureau of Shipping, JP KENNY Company in Norway,
Shell E & P Company and MCS in the United States. He has presided over dozens
of large projects in the field ship structures, submarine pipelines & risers,
design analysis and risk assessment of offshore platforms. Bai put forward the
design concept of buckling and ultimate load carrying capacity of deepwater
submarine pipelines. He improved the design methods, analytical tools and
design standards of marine pipelines and reached the international leading
level. He significantly improved the design methodology and criteria for subsea
pipelines and risers such as ultimate strength design, use of risk and reliability
methods.
He contributed to subsea technology by publishing many papers and a
recognized book entitled "Subsea Engineering Handbook" and promoted limitstate design and use of risk and reliability by teaching at universities and
publishing a book entitled "Marine Structural Design".

Rune Bredesen
Rune Bredesen, født 1956 i Oslo, er forskningssjef i SINTEF og leder av
avdelingen Bærekraftig energiteknologi. Han er Master (1982) og Dr. Scient.
NTVA Årbok 2018
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(1991) i kjemi fra Universitet i Oslo. Etter 6 år som vitenskapelig assistent ved
Kjemisk institutt begynte han i 1988 som forsker ved Senter for
Industriforskning (SI) som i 1993 ble en del av SINTEF.
Ved SI var Bredesen med på å etablere et
nytt fagmiljø innenfor fremstilling og
forming av uorganiske (nano)materialer
bla. basert på sol-gel teknologi. Forskningsgruppen Bredesen ledet utviklet teknologi
som membraner for gass og væske
separasjon, og piezo-elektriske materialer
som bla. anvendes i sensorer. Mye av
teknologien er senere tatt opp i industrien,
som f.eks. Pd-baserte membraner for
separasjon av H2.
Fra midten av 1990-tallet har Bredesen
vært tungt involvert i forskningssamarbeid i
EU. Han har koordinert prosjekter som
utviklet membranteknologi for hhv.
produksjon av H2 fra naturgass og bioetanol. Erfaringen fra EU prosjekter er brukt i utvikling av SINTEFs EU strategi
og samarbeid med rektoratet ved NTNU for å øke EU forskningen i SINTEF og
NTNU. I de siste 20 årene har Bredesen også bidratt i teknologiutvikling rettet
mot CO2-fangst. Han deltok i FUNMAT-initiativet for å etablere et forskningsprogram i forskningsrådet innenfor nanoteknologi (NANOMAT, senere
NANO2021), og har senere ledet nasjonalt koordinerte prosjekter innenfor
grunnleggende materialkunnskap relevant for solcelle-, brenselcelle-,
elektrolyse- og membranteknologi.
I 2001 ble Bredesen utnevnt til sjefsforsker i SINTEF, og fra 2005 har han vært
forskningssjef for avdelinger som arbeider med utvikling og implementering av
bærekraftig energiteknologi. Bredesen er medlem av flere internasjonale
vitenskapelige komiteer, og er styreformann i Mobility Zero Emission Systems
(MoZEES) som er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Han har
ca. 100 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift, 20-talls kapitler
i fagbøker, i tillegg til å være oppfinner på patenter. Han har også bidratt til
etablering av nye bedrifter.
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Remi Eriksen
Remi Eriksen er konserndirektør og CEO av
DNV GL Group med 12,000 ansatte i over 100
land. Med mer enn 20 års fartstid i selskapet har
han utstrakt erfaring fra olje- og gassektoren så
vel som maritim- og fornybar energi-sektorer i
Asia, Europa og Amerika.
Remi er en teknologi-optimist, med sterk tro på
at næringslivet bør og må innta en mer sentral
rolle i omstillingen til en mer bærekraftig
fremtid. Remi ser på utvikling av ny teknologi og
innovasjon som nøkkelen til å løse fremtidens
utfordringer. Han har en særlig interesse for
datadrevne digitale løsninger.
Eriksen er medlem av styret for World Business
Council for Sustainable Development. Siden
2012 har han vært medlem i MARUT strategiske råd som bistår næringsdepartementet med innspill til regjeringens maritime strategi.
Remi Eriksen er sivilingeniør med en mastergrad i datateknologi og elektronikk
fra Norges Tekniske Høyskole (NTH), forgjengeren til NTNU. Han har deltatt på
Executive lederprogram på Rice University, IMD og INSEAD.

Kjell Einar Eriksson
Kjell Eriksson er utdannet sivilingeniør fra
KTH, Stockholm. Han har over tredve års
internasjonal erfaring fra olje, gass og energi
sektoren. Han har ledet DNV GLs virksomhet i
Midt-Østen, Asia og Norge.
Kjell har også ledet DNV GLs forskningsaktiviteter innen olje, gass og energi. Han var i
den sammenheng ansvarlig for DNV GLs
samarbeidsavtale med NTNU.
Kjell er styreleder ved Fakultet for Ingeniørvitenskap på NTNU. Det er en posisjon han har
hatt i seks år. I perioden Kjell har vært
styreleder har fakultetet utviklet seg i en
spennende retning innkludert fusjon med
Gjøvik og Ålesund.
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Kjell var med i en av arbeidsgruppene i KonKraft kommisjonen hvor han var
ansvarlig for standardisering og effektivisering av feltutviklingsprosesser. Han
var også med i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.
Kjell er i dag ansvarlig for å utforske og skape nye relasjoner og partnerskap for
digitale tjenester hos DNV GL. I den settingen har han forhandlet frem en
samarbeidsavtale med StartupLab og jobber tett mot Digital Norway, oljeselskap, leverandører og andre nøkkelspillere i bransjen.
Kjell er også DNV GLs representant i Joint Industry Prosjektet READI som
jobber for å etablere semantisk metodikk og ontologier for en mer effektiv
petroleumssektor. Universitetet i Oslo, ledende oljeselskap og leverandører, og
myndigheter er partnere i dette initiativet.

Bjørn K Haugland
Bjørn Kjærand Haugland er administrerende
direktør for Norge 203040. Han er født i Bergen
i 1965 og er i dag bosatt i Asker.
Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges
klimamål innen 2030. Initiativet skal belyse – for
næringslivet og for myndighetene – hvilke forretningsmuligheter som ligger i et lavutslipp
samfunn.
Koalisjonen samler de mest klimaambisiøse
topplederne og selskapene i Norge, og er en
tydeligere stemme for ambisiøs klimapolitikk,
grønn konkurransekraft og identifiserer de
muligheter som eksisterer i overgangen til lavutslippssamfunnet. Nettverket
er en nasjonal akselerator som peker på virkemidler, tiltak og løsninger som
trengs.
Bjørn Kjærand Haugland kommer fra stillingen som konserndirektør for
bærekraft i DNV GL, hvor han de siste 10 årene ledet arbeidet med å bygge en
global anerkjent bærekraftposisjon for selskapet. Han har vært ansatt i DNV GL
i 28 år og har hatt ledende roller i alle selskapets forretningsområder i Norge,
Korea og Kina.
Han var en av grunnleggerne av DNV GL’s årlige «Global Opportunity Report»
og ansvarlig for DNV GL’s partnerskap mot ulike FN organisasjoner som FN
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Global Compact samt World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD).
Han er i dag en globalt anerkjent stemme innen bærekraft og har mye erfaring
med å arbeide i skjæringsflaten mellom næringsliv, myndigheter og teknologi.
Han skriver regulært artikler for Huffington Post, Recharge, Teknisk Ukeblad
and Sysla.
Han er i dag styremedlem i Universitetet i Bergen, WWF og PRIO (Institutt for
fredsforskning) og sitter i Advisory Board for Business for Peace og i Havrådet
til REV Ocean.
Bjørn Kjærand Haugland er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1990 med
fordypning i marin teknologi. Han har en påbygning i strategi og ledelse fra IMD
og INSEAD.

Jasna Bugunovic Jakobsen
Jasna Bogunović Jakobsen er født 16. desember
1962. Hun er utdannet dipl.ing. innen byggkonstruksjoner fra Universitetet i Novi Sad,
Serbia. I 1995 avla hun doktorgrad i
konstruksjonsteknikk under veiledning av
professor Erik Hjorth-Hansen ved Norges
Tekniske Høgskole. I 1995 ble Jasna Bogunovic
Jakobsen førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk ved Høgskolen i Stavanger, og i 2003
professor i offshore konstruksjoner samme
sted, nå Universitetet i Stavanger.
Jakobsens forskning fokuserer på virkning av
vindlaster på slanke konstruksjoner, særlig
påkjenninger på lange broer knyttet til
turbulens og vind-bro interaksjon (aeroelastisitet). Hennes bidrag har særlig vært i
tolkningen av de aeroelastiske kreftene fra målte bro-vibrasjoner i turbulent
vind, og hennes metode for beregning av flutter-deriverte har vært brukt ved
prosjektering av flere store broer i Nord Europa. I perioden 2009-2017 var
Jasna Bogunovic Jakobsen aktiv som medlem av vitenskapelig komite og
medansvarlig for flere sommerskoler for PhD-studenter i regi av Norwegian
Center for Offshore Wind Energy (NORCOWE). Siden 2013 har Jakobsen ledet
vind- og vibrasjonsmålinger på Lysefjordbrua i samarbeid med Statens
vegvesen. Det unike fullskala laboratoriet har blant annet blitt brukt til
pionerarbeidet med uttesting av optiske vindmålinger, såkalte lidarer, i
broprosjekteringssammenheng. Jakobsens forskningsgruppe markerer seg
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også med sin kompetanse innen brokabelvibrasjoner, samt arbeid mot å
forbedre beskrivelsen av vindturbulens over hav.

Arne Krokan
Arne Krokan er professor i Teknologi,
kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved
Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved
NTNU. Han er utdannet mag.art. i sosiologi (1982)
med psykologi og statistikk som støttefag. I 1998
ble han dr.polit. med en avhandling om
«Informasjonsledelse», en analyse av informasjon
i filosofisk, økonomisk (informasjonsøkonomi) og
organisatorisk perspektiv.
Før han kom til NTNU som fulltidsprofessor i
2004, arbeidet han ved BI der han underviste
masterprogrammer i ebusiness, emarketing og
andre fag som koblet teknologi med tematikk
knyttet til organisering og verdiskaping. I 2013
ble han den første til å lage en MOOC i Norge, et
«massive open online course», et kurs i
teknologiendring og samfunnsutvikling, som fikk flere tusen deltakere. De siste
årene har han gitt ut fem bøker om digitalisering og digital transformasjon med
titler som «Digital økonomi», «Nettverksøkonomi», «Det friksjonsfrie
samfunn», «deling, plattform, tillit» (2018) og «Smart læring» (2012). Dette er
bøker som på ulike måter analyserer hvordan teknologi endrer sektorer i
samfunnet og som kan bidra til å gi retningslinjer for hvordan ulike
organisasjoner bør agere i forhold til digitale utfordringer.
Krokan har også skrevet flere kapitler i og vært medredaktør av NTVAs bok
«Teknologien endrer samfunnet», som kom ut høsten 2017, samt «Det nye
digitale Norge» utgitt i 2019.
Han er en mye benyttet foredragsholder som evner å gjøre komplekse forhold
forståelige og presentere dem på en måte som gjør at det huskes. De siste 20
årene har han holdt over 1000 foredrag der teknologi på en eller annen måte
har blitt satt i en sosial eller organisatorisk sammenheng.
Krokan var del av MOOC-utvalget som utredet hvordan nye digitale tjenester
kan bidra til å skape nye digitale læringsformer i høyere utdanning (NOU
2014:5). Han sitter også i Domstolkommisjonen (2017-2020), oppnevnt av
Regjeringen for å vurdere domstolenes organisering og for å sikre at
befolkningen kan ha høy tillit til domstolene også i fremtiden.
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Fra 2018 er han også en aktiv deltaker i NTNUs store satsing på forskning innen
området «digital transformasjon», der han leder den delen av blockchainprosjektet som omhandler hvordan slike teknologier påvirker vår forståelse av
organisasjoner og organisering.

Cathrine Lillo
Cathrine Lillo er professor ved Universitetet i
Stavanger i fagområdet bioteknologi/plantefysiologi. Hun ble uteksaminert som cand. real.
ved Universitetet i Oslo i 1979. Deretter arbeidet
hun som vitenskapelig assistent og forsker ved
Norges landbrukshøgskole på Ås, nåværende
NMBU. I 1986 ble hun tildelt graden dr. agric.,
forøvrig første kvinne som fikk denne graden i
Norge.
Etter en postdoc-periode i USA ble hun i 1990
ansatt ved Høgskolen i Stavanger som 1.
amanuensis, med full professorkompetanse fra
1995. Hun har veiledet en rekke PhD, master og
bachelorstudenter og er studieprogramleder for Biologisk kjemi ved
Universitetet i Stavanger.
Forskningsinteressen var gjennom mange år nitrogenmetabolismen i planter,
spesielt assimilasjon av nitrat. Hun har forsket på hvordan nitrogenassimilasjonen blir aktivert av lys og andre miljøfaktorer. Proteinfosfatasen
PP2A ble etablert som viktig reguleringsfaktor for aktivering av enzymet
nitratreduktase. Temaet var også grunnlaget for et utstrakt internasjonalt
samarbeid og sabbatsår ved universitetene i Glasgow og Dundee (Skottland) og
Institut national de la recherche agronomique i Versailles/Frankrike.
Samarbeidsprosjekter med NIBIO forskningsstasjon på Særheim i Rogaland om
innholdsstoffer i tomat og medisinplanter står også sentralt i hennes forskning.

Christian Nørgaard Madsen
Christian Nørgaard Madsen (født 1963) er utdannet sivilingeniør fra NTH i
Trondheim 1986. Han avsluttet sitt studie på maskinavdelingen med
spesialisering innen prosess, kuldeteknikk og varmepumper.
Madsen startet etter studiene i FoU-avdelingen i det tidligere rådgivende
ingeniør firmaet Techno Consult, der han tidlig i sin yrkesaktive karriere
arbeidet med å konvertere forskningsresultater til bransjeanvendelse. Som en
del av dette arbeidet var han forfatter og medforfatter til flere papers som ble
publisert og presentert på internasjonale konferanser. Tematisk omhandlet
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disse fra brannsikring/røykkontroll via energioptimalisering til klimaløsninger
i avanserte konstruksjoner, eksempelvis is-hallene i forbindelse med OL på
Lillehammer i 1994.
Gjennom sin karriere i rådgiverbransjen har
Madsen mer enn 30 års erfaring fra flere av de
større og mindre rådgiverselskapene i Norge.
Han har hatt ulike linjelederroller og har i mer
enn 20 år hatt topplederstilling i rådgiverbransjen der sentrale temaer har vært
utvikling av medarbeidere og støtte til
bransjens bidrag til bærekraftig utvikling av
Norge.
Utover arbeidslivet har Madsen engasjert seg i
en rekke faglige og bransjepolitiske organisasjoner, eksempelvis gjennom bidrag til
etablering av Forum for bygningsmessig
brannvern, verv som styreleder i Norsk VVS-,
Energi- og Miljøteknisk forening og i flere
perioder sentrale verv i RIF (Rådgivende
Foto: Christine Wendelborg
Ingeniørers Forening), blant annet som
Formann for foreningen i perioden 2013–
2016. I denne perioden klarte foreningen å befeste posisjonen til den
toneangivende rapporten «State of the Nation» som har fått stor politisk
betydning for utvikling av infrastrukturen i Norge.
Madsen ble i 2012 konsernsjef i det rådgivende ingeniørfirmaet Multiconsult
ASA, som i 2015 ble det første norske rådgiverfirmaet som er notert på Oslo
Børs.

Håvard I Moe
Håvard Ingvald Moe (f. 1966) er teknologidirektør i Elkem ASA. Han ble
utdannet sivilingeniør i 1991 og dr.ing. i 1995 fra Norges Tekniske Høyskole
(NTH/NTNU). Sivilingeniørgraden er fra Institutt for teknisk varmelære ved
Fakultet for maskinteknikk. Doktorgradsarbeidet var innen modellering og
simulering av kjemiske prosessanlegg, og det ble utført ved Institutt for
kjemiteknikk ved Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi.
Moe har bred industriell erfaring. Han startet karrieren i Statoil i 1996. Etter en
periode i driftsorganisasjonen for Sleipner Vest ble han avdelingsleder for
prosesskontroll og sikkerhet i sektor for Utbyggingsteknologi. I 2000 begynte
han i ABB, og i perioden 2000-2008 var han ansvarlig for oppbyggingen av
ABB’s fagmiljø innen simulering, regulering og optimalisering av olje og
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gassanlegg. Deler av perioden var han også
ansvarlig for ABBs “Upstream Program”, med
tre utviklingsavdelinger i Tyskland, Canada,
og Venezuela i tillegg til fagmiljøet i Norge.
I 2008 ble Moe ansatt som teknologidirektør i
Elkems konsernledelse. Som teknologidirektør har han ansvar for konsernets IP
avdeling, deler av FoU porteføljen og laboratorievirksomheten, interne engineeringstjenester, oppfølging av større utbyggingsprosjekter, samt administrativt ansvar for
HMS-oppfølgingen i konsernet.
I løpet av karrieren har Moe hatt flere
industrielle styre- og tillitsverv. I 2008-2015
var han styremedlem i Elkem Solar. Han var
styremedlem i Eyde-klyngen fra 2013 til 2018, samme periode som Eydeklyngen ble løftet fra Arenaprogrammet og fikk NCE status (NCE – Norwegian
Centres of Expertise). I 2015-2016 deltok Moe i arbeidsgruppen for Norsk
Industris Veikart for prosessindustrien «Økt verdiskaping med nullutslipp i
2050». Moe er også styreleder i katapultsenteret Future Materials AS.
Da Nærings- og fiskeridepartementet etablerte Prosess21 våren 2018, ble Moe
leder av styringsgruppen. Prosess21 er et forum som skal gi anbefalinger om
hvordan Norge best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med
bærekraftig vekst. Forumet skal levere sin anbefaling høsten 2020.

Muk Chen Ong
Muk Chen Ong er født i 1978 i Johor, Malaysia. Han er utdannet B. Eng. Hons.
(1st Class) i Civil and Structural Engineering i 2001 og M. Eng. i Civil and
Environmental Engineering i 2005 ved Nanyang Technological University i
Singapore. Han fikk Ph.D. graden i marin teknologi ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2009.
Muk Chen Ong er professor i marin teknologi og marine operasjoner ved
Universitetet i Stavanger (UiS). Han er leder for satsingsområdet «Hav» (20172020) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, leder for Ocean
Technology Innovation Cluster Stavanger (OTICS, www.uis.no/otics), og
faggruppeleder for Marin- og undervannsteknologi ved UiS.
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Muk Chen Ongs forskningsinteresser er innen
marin- og undervannsteknologi med fokus på
Computational Fluid Dynamics (CFD) med
turbulensmodellering, bølgekinematikk og
bølgelaster, virvelinduserte vibrasjoner (VIV),
marine
operasjoner
og
installasjoner,
dynamiske analyser av offshore vindturbiner,
dynamiske analyser av offshore fiskeoppdrettsanlegg, hydrodynamiske analyser av
fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannskonstruksjoner, samt erosjon rundt
offshore- og undervannskonstruksjoner.
Muk Chen Ong har publisert over 120 artikler i
internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og
konferanser. Han er medredaktør for ASME
Journal of Offshore Mechanics og Arctic Engineering siden 2016 og medlem av
Editorial Board of Ocean Systems Engineering - International Journal siden
2013. Han er også vitenskapelig komitémedlem for International Conference on
Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE) siden 2012.

Walter Qvam
Walter Qvam (65), med bosted i Asker, er gift
og har to voksne døtre. Han er utdannet
sivilingeniør ved NTH (1979).
Walter Qvam har hatt lederroller i flere større
norske og internasjonale virksomheter innenfor bransjer som olje/gass, maritim, forsvar,
IT, transport og rådgivning.
Qvam var fra 2008 til juni 2016 Konsernsjef i
Kongsberg Gruppen ASA. Fra 1980 til 1994
hadde han flere lederstillinger i Det Norske
Veritas i Norge og internasjonalt. Han har også
vært viseadministrerende direktør og ledet
jernbanevirksomheten
i
NSB,
vært
administrerende direktør for Capgemini i
Norge og også hatt lederroller i Capgemini i
Stockholm og Utrecht, og vært partner i Bene Agere, et norsk strategi- og
konsulentselskap etablert i 2005.
Etter at han gikk av som konsernsjef i KONGSBERG har Qvam viet sin tid til
styrearbeid, samt lederutvikling, innovasjon og digitalisering i næringslivet.
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Qvam er for tiden styreleder i det ledende seismikkselskapet PGS ASA, i
forskningsstiftelsen SINTEF, i digitaliseringsinitiativet Digital Norway og i
oppstartsselskapet wheel.me. Han er også leder av Rådet og nominasjonskomiteen i Det Norske Veritas. Qvam sitter i styret i Tim Greves Symposium, er
medlem av Advisory Committe i SpareBank 1 Markets og valgkomiteen i
Kværner ASA. Qvam ledet i 2017 Konkraft-utvalget «Konkurransekraft på
norsk Sokkel»
Gjennom sitt private foretak miway, (miway.no) og sin deltagelse i lederutviklingsprogrammet NetworkNine arbeider Qvam med lederutvikling,
mentorskap av ledere og rådgivning innen innovasjon og digitalisering i norsk
næringsliv og offentlig sektor.

Peter Ruoff
Peter Ruoff (født 1953 nær Stuttgart,
Tyskland) er professor i fysikalsk kjemi ved
Universitetet i Stavanger. Etter utdannelse
som 2-årig kjemiingeniør og tjeneste i
Tyskland kom Ruoff 1975 til Oslo. Tok en cand.
scient. grad innen teoretisk kjemi hos Jan
Almlöf, og senere en dr. philos.-grad innen
reaksjonskinetikk omkring kjemiske oscillatorer. En stilling ved Rogaland Distrikshøyskole (RDH, nå Universitetet i Stavanger, UiS) i
1984 og et 2-årig Odd Hassel-stipend i 1988
gjorde det mulig å fortsette forskningen og
knytte kontakter med kolleger i utlandet,
spesielt USA (Richard M. Noyes). Ved hjelp av
elektrokjemiske, spektroskopiske og beregningsorienterte metoder studerte Ruoff
mekanismen av Belousov-Zhaotinskii-reaksjonen og andre kjemiske oscillatorer. Disse studiene inspirerte til å se nærmere på biologiske systemer,
spesielt circadiane rytmer. Circadiane rytmer, som har en periodelengde av
circa en dag (lat. dies, dag) fungerer som fysiologiske klokker og har betydning
i hvordan organismer (planter, dyr, menneske) tilpasser seg jordens dag/natt
veksling, årstidene, og andre miljømessige faktorer. I samarbeid med kolleger i
Tyskland (Ludger Rensing, Bremen) og USA (Jay Dunlap, Dartmouth) begynte
Ruoff i begynnelsen av 90-tallet studier med Neurospora crassa, en
muggsopp/modellorganisme som viste seg å være et godt og robust
studieobjekt selv for en fysikalsk kjemiker! Ruoff utviklet modeller for
temperaturkompensasjon av den biologiske klokken og andre miljømessige
forstyrrelser. Selv om det ble gjort betydelige framskritt i å forstå hva som fører
til «tikkingen av den fysiologiske klokken», vet vi fremdeles lite hvordan
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organismer ved hjelp av denne klokken måler dag/natt-lengde og responderer
til forstyrrelser i det ytre miljøet. Spesielt interessert er Ruoff i det
"homeostatiske aspektet" av circadiane rytmer og fysiologiske prosesser som
har ført til et fruktbart samarbeid med kybernetikere (Tormod Drengstig og
Kristian Thorsen) ved UiS.
Ved RDH/UiS har Ruoff hatt verv som hovedverneombud, instituttstyrer,
senterleder og deltatt i den faglige utvikling av studietilbud innen kjemi og
biologisk kjemi. Siden 1985 er Ruoff et valgt medlem i Sigma Xi. The Scientific
Research Society (Oregon Chapter).

Pål Egil Rønn
Pål Egil Rønn er sivilingeniør fra Bygningsingeniøravdelingen, NTH (1993) og tok sin
Dr.ing.-grad i 1997 ved NTNU innen tunneldrift før han startet i Scandinavian Rock Group
(SRG) som ansvarlig for teknisk utvikling,
maskiner og teknisk utstyr på store
prosjekter. Et av prosjektene var Oslofjordtunnelen. Han gikk raskt i gradene og ble
administrerende direktør i SRG fra år 2000.
Deretter gikk han videre som Konserndirektør
og Konsernsjef i AF Gruppen ASA fra 2006.
Han doblet omsetningen i AF Gruppen på ca. 8
år og gjorde selskapet til en spydspiss i
byggenæringen og en børsvinner. Selskapets
markedsverdi økte fra 1,5 til 10 milliarder i
perioden. Han smittende engasjement og
spesielle evner som leder og formidler gjør ham til en svært synlig og avholdt
talsmann i og for byggenæringen.
I 2015/2016 trakk Pål Egil Rønn seg som Konsernsjef i AF gruppen som 47
åring etter ca 10 år i stillingen. Han gikk etter dette inn som styreleder i AF
Gruppen ASA og er også styreleder i Østerhus Gruppen. I tillegg til nå å være
sauebonde, med over 400 sauer i Sør Fron, har han engasjert seg sterkt i lokalt
næringsliv og satser lokalt innen hyttebygging og turistnæring. Dette illustrerer
bredden i hans interessefelt også som dr.ing. og teknolog og har vist seg å være
en god basis som talsmann for teknologiens betydning i samfunnsutviklingen.
Pål Egil Rønn ble fra 1/8 2017 utnevnt til Professor II ved Institutt for Bygg og
Miljøteknikk ved NTNU innen «Ledelse i bygg og anlegg». Han foreleser i emnet
TBA4130 - Produksjonsledelse i BA-prosjekt, driver studentveiledning og er
godt i gang med publisering.
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Pål Egil Rønne er en sterk støttespiller for NTNU, sivilingeniørutdanningen og
en sjeldent dyktig formidler. Pål Egil Rønn sitter i styret for Næringslivsringen
for bygg og miljøteknikk på NTNU og brenner for rekruttering til teknologiske
og naturvitenskapelige fag. Dette viste han ikke minst på Bygg og miljødagen i
november 2017 med et entusiastisk foredrag for studenter og ansatte om
sivilingeniørstudiet og store fremtidsmuligheter.

Tor Steinar Schei
Tor Steinar Schei (f. 1959) er teknisk direktør og
styreleder i Cybernetica AS. Han ble utdannet
sivilingeniør i 1983 og doktor ingeniør i 1993,
begge grader ble tatt ved Institutt for teknisk
kybernetikk, Norges tekniske høgskole – NTH.
Han var ansatt ved Statoils forskningssenter i
Trondheim i 1984-85, og som forsker ved
SINTEFs avdeling Reguleringsteknikk fra 1986.
Han ble utnevnt til sjefsforsker av SINTEFs
hovedledelse i 1997. I år 2000 stiftet han
selskapet Cybernetica AS sammen med kolleger
fra SINTEF og NTNU.
Schei sitt vitenskapelige bidrag innen faget
reguleringsteknikk har vært rettet mot utvikling
av metoder og algoritmer som kan omsettes i
industrielle anvendelser, og videre å bringe
disse metodene over til reguleringstekniske produkter og anvendelser i
industrien. Han har utviklet nye metoder for automatisk tuning av
konvensjonelle reguleringssystemer. Metodene er implementert i industrielle
prosessreguleringssystemer, og de inngår også i et produkt som markedsføres
av Cybernetica AS. Denne utviklingen resulterte i flere publikasjoner i ledende
internasjonale tidsskrift og i et patent.
Schei var ansvarlig for SINTEF sin utvikling av teknologi for avansert
prosessregulering basert på metodikk for ulineær modellprediktiv regulering
(«NMPC – Nonlinear Model Predictive Control»). Denne utviklingen, som startet
i 1995, ledet til etableringen av Cybernetica AS i år 2000 og til det som i dag er
Cybernetica sitt hovedprodukt Cybernetica CENIT. Han har ledet den videre
utviklingen av denne teknologien innen Cybernetica, og han har vært ansvarlig
for en rekke leveranseprosjekter til internasjonale kunder i Europa, NordAmerica og Oceania.
Han var også ansvarlig for utvikling av et system for drivstoffoptimal dynamisk
posisjonering av skip og rigger, også dette ved bruk at metodikk for ulineær
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modellprediktiv regulering. Dette var en produktutvikling for og i samarbeid
med Kongsberggruppen.
Schei har vært prosjektleder i en rekke internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Han var medlem av Norsk Forening for Automatisering sitt
ekspertpanel, med modellbasert prosessregulering som ekspertområde fra
2001 til 2008.

Svein Stølen
Min faglig hovedinteresse er uorganiske
materialer, og spesielt sammenheng mellom
struktur og egenskaper.
Etter mange år med hovedfokus på termodynamikk, skiftet jeg retning etter et
forskningsopphold ved Universitetet i Bristol i
1999. Jeg har deretter i stor grad gjort
modelleringsstudier men knyttet til eksperimentelle studier, og gjerne i samarbeid med
gode kollegaer i inn og utland. Jeg har benyttet
store internasjonale forskningsanlegg som feks
ESRF, og nasjonale infrastrukturer - spesielt
tungregneanleggene.
Jeg er opptatt av undervisning, og tar gjerne et
delansvar for opprettelsen av det tverrfaglige
studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi. Jeg har også moret meg
med formidling av ulike art. Her er nettstedet www.periodesystemet.no det jeg
er mest fornøyd med.
Jeg ble i 2017 valgt til rektor ved Universitetet i Oslo.

Kristin Vinje
Min yrkeserfaring inkluderer forskning, forvaltning og politikk, der jeg har hatt
mange ulike oppgaver og lederverv.
Etter avlagt doktorgrad i fysikalsk kjemi, katalyse og petrokjemi, ved
Universitetet i Oslo (UiO) i 1994, jobbet jeg to år som postdoktor ved UiO.
Deretter begynte jeg som forsker ved SINTEF i Oslo, der jeg jobbet med
oppdragsforskning innen materialteknologi og polymerkjemi. Som gruppeleder på SINTEF (1996-2002) var jeg ansvarlig for markedsføring, salg og
gjennomføring av forsknings- og innovasjonsprosjekter i tett samspill med
norske og internasjonale aktører.
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I perioden 2002-2005 jobbet jeg som
avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med ansvar for utvikling og
administrasjon av departementets virksomhet innen forskning og innovasjon.
Som assisterende direktør på Simula (20052007) hadde jeg ansvar for den
administrative virksomheten i senteret med
ca 120 ansatte. I 2007 var jeg med på å
etablere et datterselskap, Simula School of
Research and Innovation, der en rekke tunge
bedrifter gikk inn på eiersiden. Jeg ledet
selskapet fra oppstart i 2007 til jeg ble
utnevnt som finansbyråd i Oslo.
Som finansbyråd i Oslo (2009-2013) hadde
jeg det øverste politiske ansvaret for budsjett, finans, virksomhetsstyring og
kommuneplanarbeidet. Det ga meg god innsikt i styring og forvaltning av en
virksomhet med arbeidsgiveransvar for over 50 000 ansatte og mer enn 50
milliarder kroner i årlig budsjett.
Som stortingsrepresentant (2013-2017) var jeg fraksjonsleder for Høyre, med
ansvar for å fronte utdannings- og forskningspolitikken og sikre gjennomslag
for regjeringens politikk i Stortinget. Jeg steppet også inn som skolebyråd i en
kort periode på to måneder sommeren 2015.
I min nåværende stilling som visedekan med ansvar for innovasjon og
samfunnskontakt ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, jobber jeg
med å styrke samhandlingen mellom akademia og samfunnet rundt. Det
handler om å etablere strategiske samarbeid med små og store aktører i privat
og offentlig virksomhet, både på forsknings- og utdanningssiden. I tillegg dreier
det seg om å tilrettelegge for at kunnskapen som utvikles tas videre i bruk i
samfunnet gjennom nyskaping og innovasjon.
I tillegg innehar jeg en rekke styreverv, blant annet styreleder i Meteorologisk
institutt, Forskerfabrikken og UWCRCN, samt styremedlem i Norsk teknisk
museum, Forsvarets høyskole og UNIS.

Hans Weinberger
Hans Weinberger er utdannet sivilingeniør (teknisk fysikk), filosofie doktor i
teknikkhistorie og dosent i teknikk- og vitenskapshistorie ved Kungl. Tekniska

NTVA Årbok 2018

25

Högskolan i Stockholm. Han har vært virksom
som lærer og forsker ved KTH og studert
formingen og organisering av svensk
strålevern, den svenske statens forsknings- og
utviklingspolitikk og dens implementering i
perioden 1930 til 1990. Han har vært
involvert i oppbyggingen av et stort
internasjonalt akademisk nettverk som har
studert europeisk integrasjon, Tensions of
Europe. Han har også initiert og drevet et
større tverrfaglig forskningsprosjekt som
studerte svensk nøytralitetspolitikk under
den kalde krigen. Som lærer har han undervist
i kurs i innovasjonsprosesser, vitenskapsteori,
vitenskaps- og teknikksosiologi og i alminnelig
teknikk- og vitenskapshistorie. I dette
tidsrommet ved KTH har han tjenestegjort som forsker, studierektor,
forskningskoordinator, forskningsleder og foreleser under forskjellige
perioder.
I tiden 2006 til 2018 var han direktør før Norsk Teknisk Museum i Oslo.
Hans Weinberger er interessert i teknikkens og vitenskapens samspill med
samfunnet, hvordan teknikk og vitenskap former samfunnet og hvordan
samfunnet i sin tur former teknikk og vitenskap, i nåtid og historisk. Han er også
interessert i begrepsparet teknikk og kultur, og hvordan teknikk og vitenskap
kan ses som kulturelle praksiser som påvirker samfunnets kultur og dets
selvforståelse.

Geir Henning Wintervoll
Administrerende direktør Geir-Henning Wintervoll (født 1971) ved Finnfjord
AS (230 ansatte; 700 millioner i omsetning) er omtalt som ambisiøs,
oppfinnsom og kompetansen er høy.
Han, bedriften og kulturen er fremoverlent, de har tatt i bruk ny teknologi,
bidratt vesentlig til nyskaping inn i nye markeder, til omstilling mot et
«grønnere samfunn» i samarbeid med forskningsmiljøer (UiT, SINTEF/NTNU).
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Wintervoll oppfattes som en rollemodell, som
inspirerer og deler og er en aktiv endringsagent gjennom sin deltagelse i det offentlige
ordskiftet. Han er en skattet foredragsholder,
med flere styreverv (Norsk industri, SINTEF
Nord AS, Winco AS) og styreleder (Norsk
Industrikraft AS; Finnfjord Miljøenergi AS).
«Grønt, smart og nyskapende» valgte statsminister Erna Solberg som overskrift om
Finnfjord AS i DN 6. januar 2017, etter
fjorårets NHO-konferanse. Smelteverket har
en markedsandel på ca 15 % av europeisk
ferrosilisiummarked, en viktig komponent i
stålproduksjon. Bedriften har investert tungt i
miljøteknologi og er blant verdens mest
energieffektive ferrosilisiumprodusenter. Installasjon av Norges største
dampturbin på 40,5 MW for energigjenvinning var første steg. Senere har
Finnfjord AS startet algeproduksjon som kan bli en viktig kilde til mat og for til
oppdrettsfisk.

Dag T Wisland
Dag T. Wisland fullførte Dr.Scient. graden ved
Universitetet i Oslo i 2003 og er professor i
mikroelektronikk ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.
Wisland har i sin forskning fokusert på laveffekt CMOS kretsløsninger for dataomformere og integrerte UWB radarløsninger
hvor en viktig komponent har vært å anvende
tidsdomene signalbehandling basert på oversampling.
Han var gründer og CEO i teknologiselskapet
Novelda AS fra 2004 til 2013 hvor han gikk
over i stilling som CTO.
Wisland har ledet flere FoU- og teknologiprosjekter hvorav mange med fokus på bruk
av radarteknologi innenfor helserelaterte områder. Prosjektene har resultert i
kommersielle produkter fra Novelda AS med anvendelse både innenfor helse
og andre sektorer.
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Wisland er seniormedlem i IEEE og teknisk komitémedlem i IEEE CAS gruppene
«Analog Signal Processing (AAP)» og «Biomedical Circuits and Systems
(BIOCAS)» samt medvirket til flere vitenskapelige publikasjoner

Chong-Yu Xu
Chong-Yu Xu, Professor of Hydrology at the
Department of Geosciences, University of
Oslo, Norway. Member of the Norwegian
Academy of Science and Letters. Member of
Norwegian Academy of Technological
Sciences.
His fields of interest and present research
activities focus on Hydrological modelling at
global, regional and catchment scales;
Regional evapotranspiration and its role in
linking climatic and hydrological system;
Hydrological impact of climate and
environment changes at global, regional and
catchment scales, Uncertainty analysis and
time series analysis.
He served/serves as adjunct Professor at Uppsala University in Sweden and
several universities/institutions in Canada and China including Nanjing
University, Sun Yat-sen University, Wuhan University, Hohai University and
Chinese Academy of Sciences. He served as Overseas Assessor for the Chinese
Academy of Sciences. He has been awarded WMO Research Awards for Young
Scientists, and Outstanding Overseas Chinese Scholars Awards, etc. He is
currently the Editor for international journal of “Hydrology Research”, and
Associate Editor of several journals including “Journal of Hydrology”. He is an
author of more than 250 SCI Journal papers, of which more than 50 papers were
published in “Journal of Hydrology” the top journal in the discipline, with an hindex of 53 in the Web of Science Citation Report, an h-index of 66 in Google
Scholar. He received Web of Science Highly Cited Researcher Award in 2017. He
is an Expert reviewer of IPCC WG-I AR5 report and expert reviewer of IPCC WG
II AR5 report.
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MØTER OG SEMINARER
Agder
Torsdag 12. april – møte i Grimstad
Pilottesting og eksperimentell utvikling av produkter og tjenester
Bernt Inge Øhrn, daglig leder, Mechatronics Innovation Lab (MIL)
Omvisning og orientering om MIL
Torsdag 7. juni – møte i Grimstad
Digitalisering og digitale strategier
Christoffer Jørgenvåg, CEO, Red Rock
Torsdag 13. september – møte Kristiansand
I4Helse: møteplass, tilrettelegger, opplæringsverksted innen helse og velferd
Anna Zaytseva, prosjektleder, Universitetet i Agder
Fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Agder
Torsdag 25. oktober – møte i Grimstad
Ny metode for tilstandsovervåkning av stålstrukturer subsea, topside og
landbaserte anlegg
Harald Horn, CEO, Ferrx AS

Bergen
Møtene i Bergen ble arrangert i samarbeid med Tekna
Tirsdag 30. januar – møte
Hjernens vannveier
Marie Rognes, avdelingsleder, Simula Research Laboratory
Tirsdag 20. mars – møte
Vei- og gatenettets rolle for byutvikling:
Mindemyren – potensialer for Bergens nye sentrum?
Akkelies van Nes, professor, Høgskulen på Vestlandet/University of Delft
Tirsdag 8. mai – møte
Digitalisering og omstilling
Stian Bless, direktør for digitalisering, Karsten Moholt AS
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Tirsdag 18. september – møte
Medical Visualization: Visualizing the Invisible
Noeska Smit, førsteamanuensis, Institutt for informatikk, Universitetet i
Bergen
Tirsdag 23. oktober – møte
Hydrogen som drivstoff i maritim transport
Tomas Fiksdal, prosjektleder, Greenstat
Tirsdag 27. november – julemøte
Ny teknologi endrer media
Gard Steiro, ansvarlig redaktør, direktør, VG

Oslo
Onsdag 21. februar – møte
Big data for norsk verdiskapning
- Big Data in the media Industry?
Jon Atle Gulla, professor, NTNU
- Industrial Big Data
Harald Martens, Idletechs AS
- Big Data meets Graph Signal Processing
Baltasar Beferull-Lozano, professor, Universitetet i Agder
Torsdag 1. mars – møte
Digitalisering av norsk sokkel: Utfordringer, muligheter og konkrete resultater
Torbjørn Folgerø, Chief Digital Officer, Statoil ASA, Geir Engdahl, CEO og cofounder, Cognite AS og Stein Danielsen, Chief Solution Officer og co-founder,
Cognite AS
Onsdag 6. mars – felles seminar med IVA Väst
Smart industri
• Industri 4.0 på norsk/Smart industri
Odd Myklebust, forskningssjef, SINTEF Raufoss
• Transformasjon til Industri 4.0
Dr. Thomas Lezama, Director Manufacturing research and advanced
engineering, Volvo Group Trucks Operations
• Konkrete eksempler på bruk av Industri 4.0 i Hydro
Hans Erik Vatne, PhD, Chief Technology Officer, Norsk Hydro ASA
• Automatisk IntraDay trading: Havøygavlen vindpark
Line Hagman, Production Planner, Hydro Energy Markets
• Intellectual Property (IP) og Industri 4.0
Jesper Sundström, Senior Partner og advokat innen immaterielle
rettigheter, Zacco, Gøteborg
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Torsdag 8. mars – årsmøte Industrielt råd (for medlemsbedrifter)
Seminar (åpent)
Hvordan kan vi styrke samspillet mellom industri, institutter og akademia? –
Samfunnsutfordringer som kilde til industriell utvikling
• Velkomst og introduksjon
Hans Kåre Flø, leder av Industrielt råd
• NTVA – teknologipartner i utvikling,
NTVAs president Torbjørn Digernes
• Kompetanse, teknologi og industriell utvikling
- Hvordan kan myndighetene få mer nytte av kompetansen i næringsliv og
akademia?
Rebekka Borsch, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
- Hvordan kan oljekompetansen bidra til et grønnere norsk næringsliv?
Sonja Chirico Indrebø, leder for strategi og innovasjon, Statoil New
Energy Solutions
- Kompetansen fra norsk romvirksomhet som kilde til næringsutvikling
Ellen Tuset, adm.dir, Kongsberg Norspace
- Telenors kompetanse som kilde til næringsutvikling
Cecilie Heuch, HR-direktør, Telenor
- Bedre bruk av kvinners kompetanse gir nye industrielle muligheter!
Erling Barth, forsker/dr.polit, Senter for likestillingsforskning ved
Institutt for samfunnsforskning
• Plenumsdiskusjon – Samspill om samfunnsutvikling
Hvordan kan næringsliv, akademia og myndigheter samspille for fornyelse
av Norge? Kan dette fornye næringsliv og akademia? Hva er NTVAs rolle?
• Oppsummering/avslutning
NTVAs president Torbjørn Digernes
Torsdag 15. mars – seminar
Fra forskning til kommersielt næringsliv: Kjellermiljøenes bidrag
• Kjeller som innovasjons-sentrum
Joachim Paasche, direktør forretningsutvikling, Kjeller Innovasjon
• Fra forskning til kommersiell suksess
Dag Terje Rian, gründer, Scanpower
• Bidrag til nyskapning fra instituttene: IFE, FFI, NILU
Pål Midtlien Danielsen, innovasjonsdirektør, NILU
• Fornybar-clusteret på Kjeller
Mali Hole Skogen, direktør, OREEC – Oslo Renewable Energy and
Environment Cluster
• Foredragsholderne i panel, diskusjon med salen
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Onsdag 25. april – møte
Autonome fartøyer
• Norge er i front internasjonalt
Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker, SINTEF Ocean
• Yara Birkeland – Verdens første autonome containerskip
An-Magritt Tinlund Ryste, ansvarlig for teknologiutviklingsprogrammet
for autonomi, Kongsberg Maritime AS
Tirsdag 18. september – møte
Elektroniske penger – kan vi stole på det? Blockchain m.v. og nye anvendelser
Roman Vitenberg, professor, Research Group for Network and Distributed
Systems, Universitetet i Oslo og Torbjørn Bull Jenssen, daglig leder, Arcane
Crypto
Onsdag 24. oktober – møte
Teknologi for å redusere CO2-utslipp
• Karbonfangst og lagring – CCS
Johan Hustad, prorektor, NTNU
• Karbonfangst og bruk – CCU
Unni Olsbye, professor, Universitetet i Oslo
Mandag 12. november – Teknologiforum 2018
Grip mulighetsrommet: Bli en del av det nye smarte næringslivet
• Velkommen
NTVAs president Torbjørn Digernes og dagens moderator, Christian
Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult
• Det store bildet – status for digitalisering, kunstig intelligens og autonome
systemer i Norge
- Parisavtalen og FNs bærekraftsmål som driver for omstilling og
teknologiutvikling
Torbjörn Holmström, Volvo/Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien
- 5G – Den digitale motorveien mot integrering av «alt»?
Patrick Waldemar, Telenor
- Are we ready for our autonomous future?
Claire Taylor, Institutt for energiteknikk (IFE)
- Samtale mellom Torbjörn Holmström, Patrick Waldemar og Claire
Taylor
- Samtale rundt bordene
• Kunstig intelligens – en ny kraft i næringslivet
- Kunstig intelligens (AI) – status Norge
Hilde Lovett, Teknologirådet
- Norsk storsatsing på kunstig intelligens – hva kan næringslivet forvente?
Ole Jakob Mengshoel, Norwegian Open AI Lab NTNU
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Autonome systemer – mer enn mobilitet
Moderator: Olav Madland, Applied Autonomy
- Baseforsvarseksperiment med autonome enheter – Forsking og
industrisamarbeid
Marius Thoresen, Forsvarets forskningsinstitutt
- Autonome systemer: Funksjoner for samfunnet og næringsutviklingen
Ingar Vaskin, Kongsberg kommune og Kongsbergregionen
- Byutvikling og autonome løsninger – hvordan ser fremtiden ut?
Elisabeth Skuggevik, Statens vegvesen
Hvordan bli med på digitaliseringstoget
- Digitalisering – nå eller aldri
Walter Qvam, Digital Norway
- Digital 21 – en ny vei for Norge
Morten Dalsmo, SINTEF ASA
- Samtale mellom Walter Qvam, Morten Dalsmo og Olav Madland
- Samtale rundt bordene – Digitalisering og automatisering
Hva nå? Innspill fra arbeidsmarkedets parter og virkemiddelapparat
Samtale ledet av Christian Nørgaard Madsen med panel bestående av:
- Are Tomasgard, LO
- Rune Foshaug, NHO
- Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet
- Eva Camerer, Innovasjon Norge

Onsdag 14. november – møte i samarbeid med DNV GL
Nye klimakrav i skipsfarten – hvilke teknologier blir rådende?
• IMO 2050: Hva er vedtatt og hva er alternativene? Prognoser for
internasjonal utvikling innen energiområdet
Oscar Kallerdahl, visedirektør LNG Systems, Rolls Royce Marine
• LNG som energikilde
Oscar Kallerdahl, visedirektør LNG Systems, Rolls Royce Marine
• Batteridrift av skip
Egil Mollestad, CTO, ZEM
• Hydrogen som energibærer
Tomas Tronstad, CEO, Hyon
• Paneldiskusjon rundt fremtidig rolle for de ulike teknologier
Panelleder Sondre Henningsgård, DNV GL
Mandag 10. desember – julemøte
Kunstig intelligens, med konkrete anvendelser i Norge
• Kunstig intelligens – muligheter for Norge
Anne Marthine Rustad, forskningsleder AI, SINTEF ASA
• AI ved deteksjon av hudkreft
Jakob Stamnes, professor, Universitetet i Bergen
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Stavanger
Møtene i Stavanger ble arrangert i samarbeid med Tekna
Onsdag 31. januar – møte
Nobelprisen i fysiologi/medisin 2017: Om Circadiane Rytmer og den Biologiske
Klokken
Peter Ruoff, professor, Universitetet i Stavanger
Onsdag 7. mars – møte
Teknologi som endrer media
• Forretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer
Helle Bøe Øverbye, direktør, Schibsted Media Group
• Utfordringer for Aftenbladet
Lars Helle, sjefredaktør, Stavanger Aftenblad
Fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Stavanger
Onsdag 18. april – møte
Batterier og smarte elnett
Bernt A. Bremdal, professor, UiT Norges arktiske universitet og Digital
Xalience AS
Onsdag 19. september – møte
Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke?
Thor Ole Gulsrud, forskningssjef, IRIS og førsteamanuensis, Universitetet i
Stavanger
Onsdag 24. oktober – møte
Romfartsforskningens nye æra – teknologi eller science fiction
• Nyere utvikling og planer
Terje Wahl, avdelingsdirektør, Norsk Romsenter
• Romfarten i Science fiction-litteraturen
Ingvil Førland Hellstrand, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
Fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Stavanger
Onsdag 21. november – julemøte
Thorium-basert kjernekraft
• Del av framtidens energiløsning?
Elling Disen, konsulent, Thorium Konsult
• Løsning for Svalbardsamfunnet?
Kjell Traa, sivilingeniør, Eureka Energy Partners AS
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Tromsø
Mandag 5. mars – ettermiddagsseminar
Biologiske rytmer og klokker i Arktis
• Biologiske klokker i Arktis
Gabi Wagener, førsteamanuensis, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT
• Årstidsbiologi hos fisk; et eksempel fra laksens smoltifisering
Even Jørgensen, professor, UiT
• Biologiske rytmer styrt av lys i polarnatta
Jørgen Berge, professor, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT
Tirsdag 30. oktober - ettermiddagsseminar
Nye molekylære muligheter
• eDNA – nye muligheter
Kim Præbel, førsteamanuensis, NFH/BFE
• CRISPR-cas9: teknologi, biosikkerhet og bærekraft
Ole Morten Sæternes, professor, IFA, MH
• Nye genredigeringsteknikker som CRISPR – cas9 og muligheter i de marine
næringene
Jorunn Jørgensen, professor, NFH/BFE

Møtene i Tromsø foregår i auditoriet ved inngangen til Norges Fiskerihøgskole ved UiT
Norges arktiske universitet
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Trondheim
Torsdag 15. februar – miniseminar
Plastics – from use to it ends up as micro plastic on our dinner plate
• What are the environmental challenges with the use and disposal of plastics?
Amy Lusher, Researcher, Marin pollution, NIVA Norwegian Institute for
Water Research
• Where do we find the micro plastic in the ocean?
Jan Cramer, Senior adviser, NGU Geological Survey of Norway
• What is the effect of micro plastic on the life in the ocean?
Andy Booth, Senior research scientist, Environmental Technology, SINTEF
Ocean
• Micro plastics and human: how could they affect us?
Amy Lusher, Researcher, Marin pollution, NIVA Norwegian Institute for
Water Research
Tirsdag 20. mars – årsmøte og foredrag
Datasikkerhet
• Datakriminalitet – trusselbildet
Terje Lunde, politiinspektør, Trøndelag politidistrikt
• Teknologiløsninger for å håndtere datakriminalitet
Patrick Bours, professor, Institutt for informasjonssikkerhet og
kommunikasjonsteknologi, NTNU (Gjøvik)
Tirsdag 17. april – møte
Utvikling av kompetanse: Vår viktigste "fornybare næring"?
• Innledning om Perspektivmeldingen
Karl A Almås, visepresident, NTVA og styreleder, NHO Trøndelag
• Hvilke muligheter har vi for å oppnå kompetanseutvikling i bedriftene?
Kristian Dahlberg Hauge, administrerende direktør, Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) i Trøndelag og Håndverkforeningen i
Trøndelag
• Tar vi vare på de mulighetene vi utvikler?
Stig William Omholt, professor og forskningsleder, NTNU Biotechnology
Tirsdag 2. oktober – seminar
Debatt: Fremtidens matproduksjon – laboratoriedyrket kjøtt
Innledere: Sissel Rønning, forsker, matforskningsinstituttet Nofima som
forsker på in vitro cellesystemer, Per Berg, direktør FoU og nyskapning,
Nortura og Helge Brattebø, professor i industriell økologi og leder for NTNU
Bærekraft, NTNU
Seminar i samarbeid med Studentersamfundet i Trondheim
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Tirsdag 6. november – ettermiddagsmøte
Er plastproblemet løsbart? – Fokus på tekniske og politiske løsninger
• Plast og havets helse
Mimmi Throne-Holst, forskningsleder, SINTEF Ocean
• Aktuelle prosjekter for bekjempelse av plast i havet
Erlend Standal, seniorrådgiver, Salt Lofoten AS
Fredag 7. desember – julemøte
Hjernens mekanismer for sted og tid
Edvard Moser, professor, Kavliinstituttet for nevrovitenskap, NTNU

Edvard Moser holder foredrag for NTVAs medlemmer 7. desember

Julemiddag på Lerchendal gård etter foredraget.
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INTERNASJONALT ARBEID OG SAMARBEID
MED NORSKE AKADEMIER
Euro-CASE hadde et aktivt arbeidsår i 2018
Euro-CASE eller European Council of Academies of Applied Sciences,
Technologies and Engineering består av 23 ulike nasjonale akademier.
Et hovedfokus i Euro-CASEs arbeid de senere år har vært etableringen av
SAPEA-prosjektet (SAPEA – Science Advice for Policy by European Academies).
Det innebærer at Euro-CASE og fire andre europeiske akademisammenslutninger har fått opprettet en formell kanal for å rådgi EU-systemet
og er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.
SAPEA inngår i den europeiske Scientific Advice Mechanism.
Formålet med SAM er å sikre at EU-kommisjonen har tilgang til de beste mulige
vitenskapelige råd som kan gis uavhengig av institusjonelle og politiske
interesser. SAM skal frembringe beviser og innsikter fra ulike disipliner og
perspektiver og ta i betraktning utfordringer knyttet til EUs policy making og
ta hensyn til åpenhet i beslutningsprosessene.
I 2018 var en viktig utredning Novel
carbon
capture
and
utilization
technologies som ble fremlagt i mai. Bakgrunnen for å utarbeide rapporten var at
EU har etablert målsetningen om at 40 %
av veksthusgassene skal fjernes innen
2030 og minimum 80 % innen 2050. Dette
skal være et viktig bidrag til at EU sikrer at
oppvarmingen av atmosfæren ikke blir
mer enn 2 grader slik det er sagt i Pariserklæringen av 2015.
For å oppnå disse målsetningene trenges
det investeringer og igangsetting av
effektive tekniske løsninger, lovgivning og
politiske tiltak og satsing på forskning og
utvikling.
Forskerne ble bedt av EU-kommisjonen om
å rådgi hvordan kommisjonens politikk kunne redusere utslippene gjennom å
fange opp CO2 og eventuelt finne en annen bruk for utskilt karbon.
Hovedspørsmålene for forskerne ble;
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•
•

Under hvilke omstendigheter kan fangst av karbon og bruk av dette skape
fordeler og materialer som kan gi klimamessige fordeler og som kan bidra
til klimaforbedringspotensialet som eksisterer på kort og mellomlang sikt.
Hvordan kan klimaforbedringspotensialet inkorporeres i produkter som
drivstoff, kjemikalier og materialer bli beregnet? CO2 vil bli bundet for
ulike tidsperioder og derved slippes ut i atmosfæren på ulike tidspunkter.

To norske forskere deltok i arbeidet; Unni Olsbye og Edd Anders Blekkan.

Euro-CASE holdt sin årskonferanse mandag 24. september i Zürich i Sveits.
Hovedspørsmålet som ble reist var hvordan kunstig intelligens ville skape og
omskape vår fremtid.
Det ble slått fast at kunstig intelligens er kraftfull og et økende antall nasjoner
satser på forskning og utvikling innen dette feltet, men det er i dag de store
teknologiselskapene som leder an i utviklingen.. Hvordan vil dette kunne
påvirke de europeiske landene og hvilke motstrategier eksisterer. Drivkrefter
var en sentral del av diskusjonen.

Euro-CASEs årsmøte og konferanse vil i 2019 finne sted i Oslo 20.-22. oktober.
Det sentrale spørsmålet her blir fremtidens arbeidsmarked.
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CAETS – En global akademisammenslutning
CAETS – The International Council of Academies of Engineering and
Technological Sciences – er en global sammenslutning av tekniske og naturvitenskapelige akademier. Organisasjonen består av 26 medlemsland fra alle
verdensdeler. CAETS startet sitt arbeid i 1978.
En hovedaktivitet har vært flerdagsseminarer med årsmøte som har gått på
omgang mellom medlemslandene.
I 2018 var temaet for seminaret Sustainable Development of Agroforestry
Systems, og arrangementet ble holdt i Montevideo i Uruguay. Bakgrunnen for
valget av seminartema var at i de senere tiår har papirforbruket blitt sterkt
redusert samtidig som volumet av hogstrester har vokst kraftig.
Produksjonskapasiteten for papirmasse basert på eukalyptus-farmer er mye
større i Latin-Amerika de siste 20 årene. Det gjelder hovedsakelig farmer i
Brasil og Chile, men også i Uruguay. I tillegg til raskt økende produksjon av
eukalyptus har også arealet for produksjon av soya-bønner økt meget kraftig.
På basis av sukkerrør og andre landbruksprodukter er det utviklet stor
industriell virksomhet innen produksjon av bioetanol.
I Uruguay ønsker en å tiltrekke seg flere store industrielle aktører innenfor den
aktuelle råstoff-tilgangen. De hadde imidlertid allerede etableringer fra bl a
UPM, Stor Enso og Arauco.
De offisielle møtene i Uruguay startet 8. september og pågikk i fire dager. Etter
lunsj siste dag var det ekskursjon til en større papirfabrikk.

Bildet viser deltakerne på CAETs samling i Montevideo
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I 2019 vil CAETS arrangere sitt seminar og årsmøte i Stockholm i perioden 25.28. juni. Det er det svenske ingeniørakademiet IVA som er vertskap.
Formålet med seminaret er å se inn i den ukjente fremtiden til ingeniørvitenskapene ved å fokusere på noen av de samfunnsmessige utfordringene
som synes åpenbare. Seminaret vil fokusere på nye redskaper som fremtidens
ingeniører må kjenne og beherske.

I åpningssesjonen vil en kartlegge viktige fremskritt innen ingeniørfag og
tekniske vitenskaper. De senere sesjonene skal konsentrere seg som viktige
tema som Creative Chaos, Ny infrastruktur, effektiv undervisning og digitalt
daggry.
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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 et mindretall 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.
INNHOLD FOREDRAG:
Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an?
Bitcoin – fenomenet som bare så vidt har begynt
Fra odyssé til evakuering: romfart i science fiction-sjangeren
Karbonfangst og lagring – CCS (Carbon Capture and Storage)
Ny metode for tilstandsovervåkning av stålstrukturer subsea, topsea og
landbaserte anlegg
Hydrogen som drivstoff i maritim transport
Vegnettets betydning for byutviklingen “Mind the Mindemyren”
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54
57
61
66
68

Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an?
Foredrag på NTVA-møte i Oslo 25.4.2018, Ørnulf Jan Rødseth,
seniorforsker, SINTEF Ocean
Hvorfor nå?
Skipsteknologi har alltid fulgt utviklingen i landindustrien og har innimellom også vært tidligere ute. De
industrielle revolusjonene, med henholdsvis dampmaskin (ca. 1800),
masseproduksjon (ca. 1900 – på skip i
form av dieselmaskin) og datamaskiner
(ca. 1970) forårsaket tilsvarende store
endringer i skipsteknologien. I dag er det
"Industri 4.0" som endrer landindustrien, og tilsvarende endrer
"Shipping 4.0" skipsfarten. Det er
spesielt to komponenter i denne utviklingen som kan lage "disruptive" endringer:
NTVA Årbok 2018
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•

Digitalisering og "Internet of Services" automatiserer arbeidsprosesser på
land og på skip. Dette vil øke påliteligheten til og transparens rundt
informasjon om operasjonene og dermed kunne lage store endringer i
forretningsmodellene.
Autonomi og ubemannede fartøy vil tilsvarende endre hvordan skip kan
konstrueres og opereres. Dette vil også endre forretningsmodeller og
roller i næringen, kanskje i enda større grad enn digitaliseringen.

•

Autonomi og fjernstyring på skip har vært vurdert tidligere, for eksempel av
Japan i årene mellom 1980 og 1990, men det var først med utviklingen innen
Industri 4.0 og EU-prosjektet MUNIN1 at dette begynte å ta av. Norge, og
daværende MARINTEK som var teknisk koordinator i MUNIN, ledet an denne
utviklingen allerede fra 2012.
Hva er et autonomt skip?
Et autonomt skip er helt eller delvis i stand til å operere på egen hånd, uten at
et menneske styrer det. Autonomi vil i hovedsak påvirke skipsfart på to måter:
1. Det vil kunne gi nye og bedre funksjoner for førerstøtte på konvensjonelle
skip. Dette er en videreføring av dagens utvikling av teknologi og vil
resultere i bedre og sikrere skip, men det vil ikke direkte endre hvordan
skipene brukes eller de underliggende forretningsmodellene.
2. Det kan brukes til å utvikle fullt ubemannede skip. Disse har helt andre
egenskaper enn konvensjonelle skip og vil endre både operasjoner og
forretningsmodeller. Ubemannede skip kan realiseres med fjernstyring,
men autonomi gjør at man ikke trenger et fullt bromannskap på land og er
viktig for at det ubemannede skipet blir praktisk å bruke og dermed
lønnsomt.
Det er mange grader av autonomi, men "constrained autonomy", eller
"avgrenset autonomi" på norsk, er det mest interessante for skip. I dette ligger
at skipet kan ha betydelige tekniske muligheter for å styre seg selv, men at det
er lagt inn begrensninger i hvor stor utstrekning skipet har lov til å ta
beslutninger selv. Dersom disse begrensningene overskrides, må et menneske
aktivt bidra til å bestemme videre aksjoner. Typiske begrensninger er å ikke
tillate avvik fra planlagt rute mer enn noen nautiske mil eller timer. Dette
medfører at det må finnes et "shore control centre" (SCC) som er kontinuerlig
bemannet og som kan gripe inn ved behov.
SCC er uansett ønskelig på grunn av at det gjør det mulig å ha tilsvarende roller
som et konvensjonelt skips kaptein eller sjefsmaskinist hos personalet på land.
Dette forenkler forholdet til myndigheter, og det gjør sikkerhetsvurderingene
enklere enn om skipet var fullstendig autonomt. Man unngår også at teknikken
om bord må lages for å kunne håndtere enhver tenkelig og utenkelig situasjon.
1

http://www.unmanned-ship.org/munin
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Hvis situasjonen blir for komplisert, finnes det alltid et menneske tilgjengelig
som kan assistere skipet.
Hvor skal autonome skip brukes?
Det er vanskelig å lage et autonomt skip som erstatter et konvensjonelt skip i
samme operasjon uten at det blir betydelig dyrere. Autonome skip trenger
kostbar instrumentering, mer redundans i fremdrift og tekniske systemer og
kan ikke bruke tungolje, men er avhengige av andre typer og vanligvis dyrere
drivstoff. De er også avhengige av infrastruktur på land og spesielt opplært
mannskap til å håndtere skipet mens det er i havn. I dag finnes det heller ikke
noe generelt internasjonalt regelverk for autonome skip, så man vil også være
avhengig av forhåndsgodkjenning fra havnene som anløpes og fra kyststatsmyndighetene i de farvann som det seiles i.
Imidlertid har autonome skip noen viktige fordeler:
•
•
•
•
•

De trenger ikke dekkshus og overbygg: Det blir mindre luftmotstand og
mer plass til last.
De trenger ikke livbåter og annet sikkerhetsutstyr: Enda mer plass til last.
De trenger ikke hotellseksjon: Betydelig mindre energiforbruk, spesielt for
små skip.
Samme mannskap kan overvåke flere skip: Like lønnsutgifter selv med
flere små skip.
Skipene kan bygges annerledes siden man ikke trenger å ta hensyn til
menneskene om bord.

For varer med høy verdi, for eksempel containere og biler, er selve
sjøtransporten en liten del av de totale transportkostnadene. Kostnad i havn,
lagring, lasthåndtering og transporten de siste milene til endelig destinasjon vil
som regel utgjøre flere ganger prisen av sjøtransporten. Dette betyr at de første
autonome skipene antagelig blir brukt i integrerte transportsystemer, gjerne
med flere mindre skip, og i linjefrakt: Mellom faste havner med nødvendige
tillatelser og infrastruktur. Med større integrasjon i transportkjedene kan
autonome skip utnyttes til for eksempel å redusere mellomlagring og til å øke
frekvensen ved å bruke flere små skip. Dette kan redusere totale fraktkostnader
selv om prisen på skipet øker.
Etter hvert som infrastruktur bygges ut og regelverk etableres, regner vi med
at autonome skip også anvendes i andre typer og mer konvensjonell type frakt.
Med økende internasjonalt press for å redusere utslipp av drivhusgasser blir
forskjellen i drivstoffpriser mindre viktig da også tradisjonell skipsfart blir nødt
til å bruke dyrere drivstoff.
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Miljøaspektet er viktig
En viktig konsekvens av autonome skip er betydelig lavere energiforbruk enn
tilsvarende konvensjonelle skip og dermed lavere utslipp. Skalerbarheten
nedover i størrelse vil også gjøre at de mer effektivt kan konkurrere med
lastebiler enn dagens skip. I tillegg kan små skip ofte bruke elektriske batterier
til fremdrift. Dette betyr at autonome skip reduserer skipsfartens miljøpåvirkning på mennesker, hav og luft, minimaliserer bruk av energi og legger til rette
for effektiv overføring av transport fra vei til sjø. Verdens første prosjekt innen
området, "Yara Birkeland"
demonstrerer dette på en
utmerket
måte:
Det
erstatter transporten av 40
000 containere på veiene i
Grenlands-området med
ett batteridrevet skip.
Energieffektiviteten
er
optimalisert, og skipet har
ingen utslipp til luft, det gir
ingen støvplager, genererer
minimalt med støy og har ikke utslipp av ballastvann til sjø. Slike skip er å
betrakte som "zero-emission vessels", og de blir svært viktige for å nå FNs
klimamål. "Yara Birkeland" viser også at det med autonomi faktisk er mulig å
konkurrere med lastebil, og at vi har fått et helt nytt verktøy for å oppnå den
ønskede overføringen av gods fra bil til skip.
Norges posisjon
Autonome skip har alle forutsetninger for å revolusjonere skipstransport. Dette
inkluderer hvordan skip designes, hvordan de fysisk integreres i
transportkjedene og hvordan forretningsmodellene fornyes. Autonome skip
blir også en avgjørende bidragsyter til å redusere miljøpåvirkningen fra
maritim transport.
Maritim næring er andre eller tredje største eksportindustri i Norge, avhengig
av hvordan man setter opp regnestykket. Autonome skip representerer en ny
måte å tenke på innen shipping, og dette krever tverrfaglig ekspertise og
samarbeid. Med den sterke norske maritime klyngen er Norge unikt posisjonert
til å ta store deler av dette nye markedet.
Norge var instrumentell i å starte revolusjonen innen autonome skip gjennom
bidragene fra MUNIN-prosjektet. Norge var først ute med å etablere testområdet i Trondheimsfjorden og senere ved å etablere Norsk Forum for
Autonome Skip2. "Yara Birkeland" vil bli verdens første fullt ubemannede
lasteskip, og norske myndigheter har i dag ledelsen i å forberede regelverket
2

http://nfas.autonomous-ship.org/
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for de nye skipstypene. Norge har også en maritim klynge som er unikt
posisjonert for å være i ledelsen innen utvikling og bruk av autonome skip. Når
vi undersøker hva som foregår internasjonalt i dag, bekreftes inntrykket av at
Norge er i teten i dette løpet, men dette forspranget vil ikke vare hvis ikke alle
gode krefter bidrar til at vi fortsatt kan være i første front.

Bitcoin – fenomenet som bare så vidt har begynt
Foredrag på NTVA-møte i Oslo 18.9.2018, Torbjørn Bull Jensen,
daglig leder, Arcane Crypto
Det nye er alltid skremmende
Hver dag bruker vi både internett og penger, men få kan forklare hvordan disse
systemene fungerer. Enda færre kan forklare begge deler. Allikevel er vi
komfortable med å bruke både internett og penger, fordi vi er blitt vant med
det. Vi vet hvordan vi skal bruke det, så vi trenger ikke skjønne hva det er som
egentlig skjer. På samme måte som vi kan kjøre en bil uten å være eksperter på
forbrenningsmotorer og girkasser.
Nye fenomener og systemer har vi
derimot ingen erfaring med. Uten
erfaring kommer de vanskelige og
gravende spørsmålene raskt: Hva,
hvordan og hvorfor?
Oppdagerne
blant
oss
er
nysgjerrige og kaster seg over det
nye for å få best mulig innsikt.
Resten av oss blir skremt av vår
mangel på forståelse og dermed
skremt av det nye. Vi håper innerst
inne at det skal gå over, så vi slipper
å forholde oss til det. Noen går også
så langt at de mener det nye bør
forbys.
Torbjørn Bull-Jensen.

Opp gjennom historien har man sett det gang på gang. Ny banebrytende
teknologi møtes alltid først med latter, så med motstand og til slutt aksept.

NTVA Årbok 2018

47

Hva er Bitcoin?
Selv om Bitcoin nå har eksistert i mer enn ti år, er det fortsatt å regne som et
nytt fenomen for de fleste. Få har erfaring med disse magiske internettpengene,
så de gravende spørsmålene dukker raskt opp.
•
•
•

Hva er Bitcoin?
Hvordan fungerer Bitcoin?
Hvorfor trenger man Bitcoin?

Man er over fasen hvor de fleste ler av Bitcoin, til det er over 60 milliarder dollar
i markedsverdi for mye, men har ikke kommet til akseptfasen ennå. Det er med
andre ord frykten som dominerer. Det er derfor ingen mangel på profetier som
slår fast at dette vil gå over, eller påstander om at dette bør forbys.
Heldigvis er det noen oppdagere blant oss som skjønner at dette er det verd å
se nærmere på. Disse skjønner fort at Bitcoin er spennende, men utfordrende å
forstå. Selv det enkle spørsmålet Hva er Bitcoin? kan være vanskelig å svare på.
Den amerikanske talkshow verten John Oliver definerte Bitcoin, eller kryptovaluta som: «alt du ikke forstår om penger kombinert med alt du ikke forstår om
datamaskiner», som er en ganske treffende definisjon.
En ingeniør ville kanskje definert Bitcoin som «En uendelig, tidsrespekterende,
kryptografisk, konsensusbasert, tilstandsmaskin», eller det vanlige mennesker
kaller «magiske internettpenger». Som samfunnsøkonom foretrekker jeg å
definere Bitcoin som en regnskapsbok og et system for å oppdatere denne.
Hvis man er en skikkelig hardbarket oppdager, kan man lese videre og lære
hvordan Bitcoin fungerer. Hvis man har begrenset med tålmodighet og er mer
nysgjerrig på hvorfor man trenger Bitcoin, kan man hoppe direkte til siste del
av artikkelen.
Hvordan fungerer bitcoin?
For å forstå hvordan Bitcoin fungerer er det hensiktsmessig å starte med å
forstå hvordan en transaksjon gjennomføres.
Konseptuelt vil enhver verdioverføring involvere tre skritt, uavhengig av
regnskapssystem, og Bitcoin er intet unntak.
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Sende transaksjoner
For å sende en transaksjon i Bitcoin benytter man en programvare, mobilapp
eller nettside. Denne sender en beskjed ut i Bitcoinnettverket. I Bitcoin har alle
en full kopi av hele regnskapet. De som mottar transaksjonsbeskjeden oppdaterer sin kopi og sender beskjeden videre.

Validere transaksjonen
Når man som en aktør i Bitcoinnettverket mottar en transaksjon, må man gjøre
to ting før man kan oppdatere kopien man har av regnskapet. Man må sjekke at
beskjeden kom fra riktig person, og man må sjekke at den som sendte beskjeden
faktisk har dekning for beløpet han vil sende.
Digital signering
For å sjekke at beskjeden kom fra riktig person benyttes digital signering ved
hjelp av det som kalles offentlig nøkkel-kryptografi. Bitcoin kan tenkes på som
en nettbank i skyen, med en rekke konti hvor det står bicoin. For å disponere
bitcoin på en slik konto må man ha et passord – en kryptografisk nøkkel – som
man bruker til å generere en gyldig signatur. Passordet har den egenskapen at
alle kan bruke den offentlige nøkkelen/kontonummeret til å validere at det
private passordet ble benyttet til å lage signaturen, uten noensinne å vite hva
det private passordet er.
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Det som er viktig å merke seg i denne sammenhengen er at det ikke er noen
fysisk person eller juridisk identitet knyttet til valideringen av avsender. Det er
kun kontroll over passordet, som gjør at man kan generere gyldige signaturer,
som gir tilgang. Det betyr at man mister tilgangen hvis man mister passordet og
at andre får tilgang hvis de stjeler det.
Transaksjonskjede
Når man har sjekket at avsenderes signatur er gyldig, må man sjekke at
avsender faktisk har de pengene han ønsker å sende. I Bitcoin løses dette ved
at alle transaksjoner føres inn i en transaksjonskjede. Når man sender en
bitcoin referer man akkurat hvilken bitcoin man ønsker å sende. En bitcoin er
mulig å dele i inntil hundre millioner mindre deler, kalt satoshi, slik at man ikke
behøver å referere til en hel bitcoin.
Å være eier av en bitcoin er altså å ha et passord tilhørende en konto som er i
enden av en transaksjonskjede – noen har sendt en bitcoin til deg, uten at du
har sendt den videre.
Endelig oppgjør
Utfordringen – enighet i et desentralisert nettverk med ukjente aktører
Når man har en transaksjonskjede har man også endelig oppgjør, dersom man
har en måte å sortere hendelser i tid. Hvis noen prøver å sende den samme
bitcoinen til to forskjellige, vil den siste av de to transaksjonene avvises, fordi
man ikke lenger er i enden av transaksjonskjeden.
Å sortere hendelser i tid i et desentralisert nettverk er imidlertid en stor
utfordring. Ingen klokker går likt, og man må skape enighet mellom personer
som hverken kjenner eller stoler på hverandre. Utfordringen med å skape slik
enighet er det som kalles Byzantinske generalers problem, som lenge var et
fundamentalt og uløst problem for desentraliserte systemer.
Uten en løsning kan man sende ut to motstridende transaksjoner, som referer
samme bitcoin. Disse beskjedene vil nå ulike aktører i nettverket i ulik
rekkefølge, slik at det vil oppstå uenighet om hvilken av transaksjonene som er
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den gyldige og hvilken som er den ugyldige. Uten en sorteringsløsning vil derfor
nettverket bryte samen.
Løsningen – blokkjede med «proof of work»
I november 2008 kom imidlertid den anonyme personen, eller gruppen, Satoshi
Nakamoto med en løsning. Ved å benytte «proof of work», populært kalt mining,
kom Nakamoto opp med en metode for å skape enighet i et desentralisert
nettverk.
Enkelt forklart fungerer løsningen slik at validerte transaksjoner pakkes
sammen i noe som kalles blokker. Nye blokker genereres med jevne
mellomrom, med referanse tilbake til foregående blokker, slik at de danner en
relativ tidsakse. Innad i en blokk kan det ikke være to transaksjoner som referer
samme bitcoin, og dermed er motstridene.

Dersom noen tukler med en gammel transisjon vil blokkjeden brytes og ikke
være gyldig lenger. Mange tror at dette er tilstrekkelig for å sikre at systemet
skal fungere og ingen kan jukse, men det er feil. Grunnen er at man enkelt kan
jukse med en gammel transaksjon, lage en alternativ kjede, presentere den til
nettverket og insistere på at det er den alternative kjeden som er riktig. For å
hindre dette må man ha en mekanisme som sikrer enighet om hvilken kjede det
er som er den riktige. Man kunne sett for seg at dette ble løst ved en
«avstemning» hvor flertallet bestemte. Problemet er bare at Bitcoin-nettverket
er åpent, slik at hvem som helst kan lage millioner av falske brukere og dermed
kuppe ethvert valg. Det er dette som omtales som et såkalt Sybil attack.
Løsningen, som Nakamoto kom opp med, var å benytte «proof of work». Det
fungerer slik at det må løses et vanskelig problem før en ny blokk kan legges til
i kjeden. Det er lett å verifisere at problemet er løst, men vanskelig å løse det.
Man kan tenke på det som om det måtte løses en Sudoku hver gang det skulle
legges til en blokk. En Sudoku generert på bakgrunn av informasjonen i blokken
som legges til, og gjennom referansene bakover, hele blokkjeden.
Hvis det skulle oppstår uenighet om hvilken blokkjede det er som er den riktige
i Bitcoin, vil nettverket automatisk velge den der det er løst flest problemer –
med andre ord utført mest arbeid. Ettersom problemet, og dermed løsningene
er knyttet direkte til informasjonen i blokkjeden, vil en angriper måtte løse
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problemene på nytt hvis han skal endre en gammel transaksjon. Han vil altså
måtte jobbe seg baklengs mens alle andre jobber fremover. Skal han da allikevel
klare å presentere en ny kjede, med enda flere løste problemer, må han bruke
mer ressurser enn hele resten av nettverket til sammen. Det er denne
ressurskostnaden som gjør at ingen til nå har klart å jukse med Bitcoinblokkjeden, selv om den har vært operasjonell i mer enn 10 år og på det meste
var verdt mer enn 300 milliarder dollar.
Minere får betalt for å holde nettverket sikkert
Når man leser om at det brukes like mye strøm på å sikre Bitcoin-blokkjeden,
som det brukes totalt i Singapore, skjønner man fort hvor vanskelig det vil være
å angripe systemet. Samtidig kan man lure på hvorfor folk er villige til å bruke
så store ressurser på å holde nettverket sikkert. Svaret er enkelt, penger. De
som bruker datamaskiner og strøm på å sikre nettverket får betalt, både i form
av helt nye bitcoin og i form av transaksjonsavgifter.
Antallet nye bitcoin startet på 50 per blokk, og halveres omtrent hvert fjerde år.
Med én ny blokk hvert tiende minutt, som er frekvensen i Bitcoin, vil det aldri
kunne eksistere mer enn maksimalt 21 millioner bitcoin.
Transaksjonsavgiftene i Bitcoin kommer som et naturlig resultat av knapphet.
Når alle transaksjoner skal lagres på tusenvis av datamaskiner, verden over, for
alltid, må man begrense hvor mye data som kan legges inn i blokkjeden per
minutt. Hvis ikke vil systemet kollapse. Med begrenset kapasitet vokser det
derfor frem kø, når stadig flere bruker Bitcoin. Resultatet er et fritt marked for
kø-prising. De som betaler mest for transaksjonen prioriteres, slik at man
motiveres til å betale en større avgift dersom rask inkludering i en blokk er
viktig.
Bitcoin er teknologien bak blokkjede, ikke omvendt
Forklaringen over, av hvordan Bitcoin fungerer, er både for enkel og for
vanskelig på en gang. Det kan være vanskelig å virkelig forstå hvordan alle
delene henger sammen, særlig hvis dette er første gang man forsøker. For de
fleste er det imidlertid ikke så viktig å kunne redegjøre for akkurat hvordan
Bitcoin fungerer. Det viktige å ta med seg fra forklaringen over er at:
1. Man for første gang i menneskets historie har et digitalt regnskap som
alle er enige om hva viser, men ingen kontrollerer og som hvem som
helst kan benytte.
2. At dette regnskapet holdes sikkert av den ressursinnsatsen som
brukes på mining/«proof of work». Fjerner man miningen, fjerner
man også sikkerheten i systemet.
3. At det er Bitcoin som er «teknologien» bak blokkjede. Det er ikke noe
nytt å kjede data sammen i en blokkjede. Før kalte man det for en

52

NTVA Årbok 2018

kryptografisk lenket liste (linked list). Det nye er hvordan verdiobjektet bitcoin brukes til å motivere «proof of work», som igjen gjør
systemet sikkert, selv om det er desentralisert. Nakamotos innovasjon
handler altså om spillteori muliggjort av teknologi, snarere enn en
teknologi alene.
4. Man må betale transaksjonsavgift i bitcoin, uansett hva man ønsker å
bruke regnskapet i Bitcoin-blokkjeden til.
Bitcoin er et åpent og generelt nettverk for verdi
Når man skal forstå hvorfor man trenger Bitcoin er det viktig å ta inn over seg
det enorme potensialet som ligger i en åpen og generell infrastruktur for digital
håndtering av verdier. Bitcoin kan for mange virke klønete og rart i dag. På
samme måte fremstod internett som klønete og rart på starten av 90-tallet.
Internett hadde imidlertid to viktige ingredienser.
1. Det var åpent, slik at hvem som helst kunne bruke det, videreutvikle
det og lage nye tjenester oppå.
2. Det var generelt, slik at aller typer informasjon kunne håndteres.
Før internett hadde man hatt lukkede og spesialiserte systemer for deling av
informasjon. Telenettet for telefon, radio-nettet for radio, TV-nettet for TV osv.
Ønsket man å starte en ny TV-kanal, måtte man spørre om lov. Ønsket man å
snakke med noen, måtte man bruke telefon.
På internett derimot kan hvem som helst lage sin egen TV-kanal, og alle
informasjonstyper kan håndteres. Denne kombinasjonen er det som gjør at
man har fått så enormt med innovasjon på internett. På internett kan hvem som
helst fritt teste ut ideene sine, uten å måtte spørre om lov og gis tilgang, uansett
om det er en 13-åring i Bangladesh eller et gigantkonsern i USA.
Det internett har manglet, er et åpent og generelt system for å håndtere verdi,
informasjon som må ha en eier og som må være umulig å kopiere. Dette gjelder
ikke bare penger, men også mer abstrakte verdier som åndsverk og brukeridentiteter. Resultatet har vært at det åpne internettet er blitt til en samling
lukkede intranett. Intranett kontrollert av mellomledd som Visa, Netflix, Google
og Facebook. Mellomledd som overvåker hvert minste skritt vi tar digitalt, og
som vi er helt avhengige av. Hvis du vil betale over nettet, må du gå via Visa eller
et tilsvarende selskap. Hvis du se en film, må du gå via Netflix eller en
tilsvarende aktør. Hvis du vil dele bilder med venner, må du gå via plattformer
som Facebook.
Dette er i ferd med å endres. Bitcoin har allerede gjort det mulig for hvem som
helst å fritt overføre penger til hvem man vil, når man vil, i den mengden man
vil, uten å måtte gå via Visa eller spørre om lov. På samme måte som vi kan med
kontanter, men nå også digitalt.
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Denne muligheten er i seg selv revolusjonerende. Rundt 2 milliarder
mennesker mangler tilgang til elektronisk betaling ifølge Verdensbanken, fordi
streng regulering gjør at de ikke gis tilgang. Dette er ikke kriminelle, men
personer som mangler fast bostedsadresse, fast inntekt, identitetspapirer osv.
Med Bitcoin kan de fritt bli en del av den digitale økonomien, uten å måtte
spørre om lov.
Potensialet til Bitcoin stopper imidlertid ikke ved penger. Bitcoin er et generelt
nettverk for håndtering av digitale verdier. Ved å utnytte den åpne og sikre
blokkjeden til lagring og forankring av annen informasjon vokser det nå frem
helt nye tester, uten mellomledd. Facebook, bare uten noen i midten. Streaming
av film uten konto eller deling av personlige data. Sikker lagring og håndtering
av eierskapsbeviser, som ingen kan tukle med, fordi de er forankret i Bitcoinblokkjeden. Elektronisk brukerID eiet 100 % av den enkelte og ikke Facebook,
Google eller BankID.
De fleste mulighetene med Bitcoin og Bitcoins åpne blokkjede ligger fortsatt
foran oss. Det er derfor det er utrolig spennende at Bitcoin er åpent og
muliggjør fri innovasjon. På Bitcoin kan hvem som helst fritt teste ut ideene
sine, uten å måtte spørre om lov og gis tilgang, uansett om det er en 13-åring i
Bangladesh eller et gigantkonsern i USA. Dette gjør at vi vil se en tilsvarende
eksplosiv innovasjon rundt Bitcoin, som man så rundt internett og at det som i
dag fremstår som litt rart og klønete vil kunne ta over og danne grunnlaget for
fremtidens digitale utvikling.

Fra odyssé til evakuering: romfart i science fictionsjangeren
Foredrag på NTVA-møte i Stavanger 24.10.2018, Ingvil Førland
Hellstrand, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
I følge Norges science fiction-nestorer, Jon Bing og Tor Åge Bringsværd, er ikke
tematikken vesentlig for science fiction-sjangeren: det må ikke handle om
romvesener, teknologikriser eller kulturkatastrofer. Snarere fungerer
sjangeren som «en brekkstang mot den konvensjonelle virkeligheten», hvor
hensikten er å sette samfunnets etiske, politiske, sosiale og teknologiske
utfordringer under debatt. Sett på denne måten kan en forstå science fiction
som en arena som forhandler aktuelle problemstillinger og utviklingstrekk i vår
egen samtid, eller i vår egen historie (Hellstrand 2014). Spørsmålet om romfart
i science fiction er jo da interessant å utforske ettersom det som var science
fiction for bare noen tiår siden, er i dag snart en realitet. Gjennom en reise
gjennom science fiction-sjangerens interesse for romfart, kan vi risse opp noen
sentrale fortellinger, motiver og redskaper for disse oppdagelsesferdene som
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den spekulative fiksjonen drar veksler på. Ideen om romfart kan også sies å ha
endret seg over tid: fra optimistisk utforskning til desperat søken etter et nytt
hjem for menneskeheten. I så måte er en inngang til å forstå hvordan romfart
som et trope, et gjennomgangstema, i sjangeren knyttet an til overgripende
utfordringer og debatter i sin samtid.

En reise til månen eller Le Voyage Dans La Lune, laget av filmskaperen Georges
Méliès i 1902 (se fig. 1), regnes ofte som den første science fiction-filmen. Dette
er Méliès’ mest berømte film, og den er basert på Jules Vernes bøker «Fra jorda
til månen» og «En rundtur rundt månen» fra henholdsvis 1865 og 1870. Filmen
er bygd opp rundt en fortelling om oppdageren, vitenskapsmannen som reiser
ut for å utforske en annen verden. En sentral del av filmen er også byggingen,
konstruksjonen av skipet som en viktig komponent. Viktig å nevne er også at de
glade og engasjerte oppdagerne treffer på en fremmed kultur på månen: de
forfølges av noen apelignende mennesker som de dermed prøver å fordrive
eller slå i hjel. I så måte er fortelling om romfart i tidlig science fiction også
fortellinger om kolonisering og erobring. Ifølge science fiction-teoretiker Darko
Suvin (1980) tar science fiction alltid utgangspunkt i historiske fenomener som
er gjenkjennelige i nåtida for å kunne skape det han kaller for et novum: en
nyskapning, eller med Bing og Bringsværd: en brekkstang. Et eksempel her er
menneskehetens kolonisering av verdensrommet, hvor territorial, kulturell og
politisk ekspansjon skaper konflikt mellom koloniherre og kolonisert. Tematikken er velkjent, men i science fiction er det andre planeter som er kolonisert
og som dermed representerer nybrottsland, slik som både det afrikanske,
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asiatiske og amerikanske kontinentet har gjort historisk sett. Méliès film har for
eksempel i ettertid fått kritikk for å være både imperialistisk og rasistisk i
framstillingen av månemenneskene som fremmede innfødte eller «de Andre».
Her ser vi også hvordan det som var gjengse narrativer for oppdagelse og
utforskertrang i 1902, kan forstås og analyseres historisk og politisk.
På 1960-tallet vokser det fram en ny bølge av popularisert science fiction. I TVserieuniverset Star Trek representerer verdensrommet grensen til det ukjente,
og det utforskbare. De mange ulike Star Trek-seriene er alle berømte for sin
meta-fortelling om forente arter og samfunn som bygger vennskap, handelsforbindelser og politiske allianser, et slags FN in space. Et annet kjennetegn ved
utforskningen i Star Trek er at de har tydelige politiske og etiske direktiver for
innblanding i møtet med ukjente folkeslag og planeter: alle skal møtes med
vennlighet og respekt. Denne innstillingen tar et oppgjør med tidligere tiders
koloniseringsfortellinger fordi den nettopp promoterer samarbeid og gjensidig
utveksling snarere enn kolonisering av nye territorier og folkeslag. Igjen er det
utforskning for utforskningens skyld som gjelder: To boldly og where no one
has gone before, som det heter i TV-serien Star Trek: The Next generation
(1987-1994).
Også en ny bølge av politisk science fiction på 1960- og 1970-tallet rettet
søkelyset mot at også fiksjon og eventyrfortellinger var en del av etablerte
maktstrukturer og sosio-politiske normer og koder. Denne framveksten av
science fiction, slik som for eksempel feministisk science fiction, bidro til å
befeste science fiction-sjangeren som en samfunnskritisk sjanger. Slik Star Trek
er et eksempel på, problematiserer denne type science fiction-fortellinger om
kolonimakt, territorialisering, identitet og tilhørighet.
Spørsmål om makt og tilhørighet er også sentralt i Kim Stanley Robinsons Marstrilogi. Denne roman-serien handler om 100 nøye utvalgte forskerne (for å
sikre representasjon og avspeiling av maktbalanser på jorda), og deres reise og
bygging av et nytt samfunn på Mars. Det handler mye om hverdagslige
avgjørelser, slik som mat, utstyr og sosiale regler, men Mars-trilogien er også
ansett som et referanseverk for fortellingen om terraforming: hvordan gjøre
andre planeter tilpasset for menneskeliv? I Mars-trilogien følger vi planeten og
dens befolkning fra den røde planeten vi kjenner i dag til et ganske annerledes
samfunn, som ligner planeten jorda i klima, men som samtidig også har blitt noe
ganske eget. Og det er her Robinsons finesse ligger: hans univers er fortellingen
om at hvor enn vi måtte reise, så må vi ta hensyn til både klima, geologiske og
geografiske betingelser der vi reiser, så vel som til de sosiale og kulturelle
normene og tradisjonene vi tar med oss.
De siste 10 årene har vært en oppsving i science fiction-sjangeren. Mye av dette
skyldes nettopp sjangerens muligheter til å fungere som en arena for å sette
dagsaktuelle spørsmål under debatt. Interessant nok har romfartsfortellinger i
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seinere års science fiction blitt til fortellinger om flukt og evakuering etter
geologiske og klimatiske katastrofer forårsaket av menneskeheten, noe som har
gjort det umulig å fortsette livet på jorden. Dette er interessant i lys av dagens
debatter om hva klimaendringene gjør med vår planet. I blockbuster-filmer
som Geostorm (2017), Interstellar (Nolan 2014), 2012 (Emmerich 2009), Wall-e
(Stanton 2008), The day after tomorrow (2004), er endrede, vanskelige eller
umulige livsbetingelser på planeten et gjennomgående tema. Vi finner det
samme i litteraturen, slik som for eksempel i Margaret Atwoods MAddAddamtrilogi, og i Bing og Bringsværd aller siste fellesprosjekt, romanen London 2048.
Flere av filmene handler om å reise ut og finne et nytt hjem, og flukten knyttes
ofte til klimaendringer eller overbefolkning (Hellstrand 2018). Disse fortellingene kan gi oss innblikk i hvordan det er å være de fremmede, de andre,
som drives på flukt og som ikke nødvendigvis blir tatt imot i nye verdener. På
denne måten kan vår tids science fiction fortelle nye historier om migrasjon og
overlevelse, og problematiserer våre etablerte forestillinger og fortellinger om
både romfart, oppdagelsesreiser og utforskningstrang.
Referanser:
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Bing, Jon & Bringsværd, Tor Åge (1967). Fabelprosa. Science Fiction og dens
bakgrunn. Vinduet 2, s. 83–89.
Hellstrand, Ingvil (2018). Radikal nåtid: kan vi lære noe av science fiction?
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Karbonfangst og lagring – CCS (Carbon Capture and
Storage)
Foredrag på NTVA-møte i Oslo 24.10.2018, Johan E. Hustad, Direktør
NTNU Energi
Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt under
klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris. Avtalen ble underskrevet av 175
land i New York 22. april 2016 (på Jordens dag). Konsentrasjonen av CO2 i
atmosfæren har økt fra 315 ppm i 1960 til litt omtrent 400 ppm i 2016.
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Utslippene i CO2 til atmosfæren økte i samme periode fra 9,4 millioner tonn til
36,2 millioner tonn. De to store faktorene er befolkningsvekst (fra 3 milliarder
mennesker i 1960 til 7,5 milliarder i 2016) og velstandsvekst. For å oppnå
Paris-avtalens mål vil det kreve fornyet fokus på internasjonalt CCS-/CCUSsamarbeid. CCS/CCUS er den eneste rene teknologien som er i stand til å avkarbonisere industrien – stål, kjemikalier, sement, gjødsel, papirmasse og papir,
samt redusere utslippene fra kull- og gassdrevet kraftproduksjon.

For å nå Paris-avtalens klimamål må mer enn 2000 CCS-anlegg være i drift
innen 2040 og 14 prosent av kumulative utslippsreduksjoner må komme fra
CCS. Det er nå 17 store CCS-anlegg som opererer globalt, med fire flere under
installasjon i 2018. Installert CO2-fangst representerer 37 millioner tonn per år
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(Mtpa), dette tilsvarer samme mengde som å fjerne åtte millioner biler fra veien
hvert år. Til dato har mer enn 220 millioner tonn antropogen CO2 blitt trygt og
permanent injisert i dype geologiske reservoarer globalt. Det første fullskala
prosjektet på et kullkraftverk ble satt i drift på Boundary Dam i Canada i 2014
for fangst av 1 millioner ton/år. Størstedelen av CO2 som fanges transporteres
via rørledning og brukes til økt oljeutvinning ved Weyburn Oil Unit, også i
Saskatchewan. En del av CO2-en transporteres via rørledning til det nærliggende Aquistore-prosjektet for dedikert geologisk lagring.
Norge er helt i front internasjonalt når det gjelder forskning. Det norske CCSforskningssenteret (Forskningssenter for miljøvennlig energi – FME) vil
muliggjøre rask utvikling av CCS gjennom bruk av et industridrevet
vitenskapsbasert teknologiutviklings- og innovasjonskonsortium. Senteret vil
adressere de store barrierene som er identifisert innenfor demonstrasjons- og
industriprosjekter, og har som mål å være et verdensledende CCS-senter.
Senteret ledes av SINTEF og har store og viktige partnere både fra forskninge
og utdanningsmiljøer samt fra industrielle partnere som olje- og energiselskaper og leverandørbedrifter. (https://www.sintef.no/prosjekter/nccs/ ).
Norge via NTNU og SINTEF leder det store europeiske konsortiet innen
forskningsinfrastruktur for karbonfangst og lagring ( http://www.eccsel.org/ )

Teknologisenter Mongstad (TCM – Technology Centre Mongstad
(http://www.tcmda.com/no/) er et selskap med delt ansvar (DA) som
Gassnova (https://www.gassnova.no/no), på vegne av den norske stat, har
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opprettet i samarbeid med Equinor, Shell og Total. Formålet med selskapet er
å skape en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av
teknologi for CO2-fangst. TCM er verdens største senter for testing og
forbedring av CO2-fangstteknologier. Utenlandske selskaper har tilgang på
testing av sine teknologier og både europeiske, amerikanske og kinesiske
aktører har vært aktive på TCM. Det finnes flere ulike metoder for å separere ut
CO2 som vist i figuren nedenfor, på Mongstad brukes separering fra røykgass
(post-combustion).

Innfanget CO2 må både transporteres og lagres og en hel verdikjede må
etableres. Vi har mer enn 20 års erfaring fra lagring (Sleipner) samt 10 år fra
Melkøya.
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Av de tre pilotanleggene for fangst av karbon i Norge; Norcem AS
(sementanlegg), Yara Norge AS (ammoniakkanlegg) og Klemetsrudanlegget AS
(avfall til energi-gjenvinningsanlegg) går nå Norcem og Klemetsrud videre til
detaljerte studier av fullskala karbonfangst på sine respektive anlegg. En
kombinert rørledning og skipstransport blir undersøkt for CO2-lagring.
Etablering av godkjent lager kan muliggjøre produksjon av hydrogen fra
naturgass med CCS. Fangst-delen av verdikjeden er beregnet til å være det
største kostnadselementet i forhold til transport og lagring. Derfor er fortsatt
forskning og teknologiutvikling av ulike fangstteknologier viktig. Norge har
store geologiske reservoarer tilgjengelig for lagring av CO2, internasjonale
avtaler og økt karbonpris er nødvendig for at denne lagringen skal være
lønnsom.

Ny metode for tilstandsovervåkning av stålstrukturer
subsea, topsea og landbaserte anlegg
Foredrag på NTVA-møte i Grimstad 25.10.2018, Harald Horn, CEO,
Ferrx AS
Innledning
Ferrx har utviklet en ny metode for inspeksjon og overvåkning av tilstanden i
stålstrukturer. Metoden kalt FEMM (Ferrx ElectroMagnetic Method) kan

NTVA Årbok 2018

61

detektere degradering i stål som kan føre til utmatting og ansees som en unik
egenskap for tilstandsovervåkning.
Hovedfokus har vært å utvikle FEMM-teknologien for anvendelser innen
petroleumsindustrien (O&G) og spesielt for anvendelser på subsea stigerør.
Bakgrunn – historisk
Målemetoden har sin bakgrunn fra SI (senere SINTEF) i Oslo. Etter ulykken med
Alexander Kielland i 1980 startet de utvikling av en målemetode de kalte FSM
(Field Signature Method) for måling av sprekkdannelse i stålstrukturer. Da
metoden ble industrilalisert på slutten av 80-tallet, forsatte de metodeutviklingen basert på bruk av hele responssignalet og utvidet signalbehandling.
Med støtte fra Jernbaneverket testet de måling av stress i jernbaneskinner. De
oppdaget også at en kunne måle materialendringer i ferromagnetisk stål som
følge av belastninger.
I 2005 ervervet Ferrx alle rettigheter til denne metoden og kalte den FEMM.
FEMM ble patentert og videreutviklet for måling av utmatting i tillegg til stress
i forskjellige typer stålstrukturer. Flere utviklingsprosjekt har vært gjennomført med støtte fra forskjellige oljeselskap, Jernbaneverket (BaneNor),
Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
Bakgrunn – marked
Tidlig ble det valgt å utvikle metoden og teknologi for anvendelser innen O&Gmarkedet, og anvendelser på subsea strukturer ble prioritert. Faktorer for
valgte anvendelser har vært:
•
•
•
•

Aldring og levetidsforlengelse av stålkonstruksjoner er en stor utfordring.
En forlengelse av levetid for strukturerer for sikker operasjon vil gi
betydelig besparelser for industrien og samfunnet.
FEMM gir nøyaktig tilstandsdata for overvåket område, data som kan
bedre estimat for gjenværende sikker operasjonell levetid.
Eksempler på mulige O&G-anvendelser:
- Overvåking av kritiske punkter av struktur for eksempel sveiser i stål
stigerør eller brønnhode rør.
- Måle graden av belastningsskader ved bøying av rørledninger under
legging på havbunn.
- Bruke måledata for å bekreft riktigheten av formler som er basert på
empirisk data.

Målemetoden
Med samme sensor og basert på dataanalyse måles degradering av stålet pga
belastning, initiering av sprekker og sprekkvekst, endringer av stress-/
restspenninger i sveis og innvendig korrosjon/erosjon i rør. Alle disse
faktorene påvirker utmattingsstyrken og levetiden av stålet.
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FEMM er en transient spenningsfallmetode som Ferrx har patentert. Metoden
kombinerer egenskapene til andre spenningsfallmetoder ved at signalet
inneholder et bredt frekvensspekter nesten ned til likestrøm. Responssignalet
er påvirket av stålets magnetiske permeabilitet, elektrisk motstand og
veggtykkelse i rør. For eksempel påvirker stress kun permeabilitet,
degradering av materialet (endring før sprekkdannelse) påvirker gradvis både
permeabilitet og motstand. Ved å analysere signalet med hensyn til endringer
av permeabilitet og elektrisk motstand, bestemmer en graden og type endring
i materialet. Disse endringe og stålets skader har vært studert i mange år og
mye har vært publisert. Basert på dette har Ferrx utført tester med forskjellige
ståltyper og geometrier, og i hovedsak med fokus på utmatting. Egenskapene
har vært verifisert gjennom studier og forskjellige tester ved NTNU/
SINTEF/Marintek, inklusive 3 utmattingstester med stigerør. I hovedsak har
måleområdet inkludert sveis.
Det transiente forløpet har følsomhet for endring av veggtykkelsen og brukes
for å beregne dybden av alle typer innvendig korrosjon eller erosjon i rør. F.eks.
i stigerør er erosjon/korrosjon nokså vanlig og kan måles med de samme
sensorene som måler utmatting.
Utmattings prosessen i stål

Figur 1. Utmattingsfaser og innvirkning på målte parametere.

Utmattingsprosessen kan inndeles i 3 faser. Den starter med syklisk plastisk
deformering (1) som fører til dannelse av mikrosprekker i overflaten (2) og
som igjen fører til at makrosprekker dannes (3) og fører til brudd (S-N-kurve).
Lengden i tid for de forskjellige fasene vil i stor grad avhenge av overflaten
(ruhet) og også om det er restspenninger (oftest relatert til sveis). For en
overflate som er glatt, er første fase relativt lang, mens for en sveis med
ubehandlet overflate er de 2 første fasene relativt korte. Med FEMM kan en i
denne sammenheng måle endringer i permeabilitet, endringer av motstand i
overflaten og endring av motstand dypere og således overvåke de 3 fasene.
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Måleresultater
Nedenfor plot viser resultatet fra en test med måling på sveis i 8’’ stigerør.
Testen ble utført på Marintek i en bøyerigg som påførte strekkspenninger i
bunnen av røret. Data i plottet er fra sensor på rørets høyeste strekkstresspunkt.

Figur 2. Denne kurven fra utmattingstest med stigerør viser endring av elektrisk
impedans i overflaten av rørveggen og sveis. Denne impedansen består av stålets
permeabilitet og resistans. Endringen starter i overflaten av sveisen og består av
materialdegradering og dannelse av mikrosprekker og etterhvert makrosprekker og
sprekkvekst. Lignende respons har vært målt på forskjellige sveiste geometrier. Avviket
(y-aksen) er i ppt (parts per thousand). Sprekken var gjennom rørveggen etter ca 37000
lastsykler og avviket var da 670 ppt.
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Figur 3. Kurven er karakteristisk forløp for måledata fra tester på 3 forskjelige sveiste
strukturer. Dette plottet er fra plate med påsveist avstiver. Først er det en herdingseffekt
etterfulgt av en jevn nedgang pga at dislokasjonstetthet (material degradation) øker og
permeabiliteten avtar, og deretter en økning pga at små overflatesprekker dannes og til
slutt en merkbar nedgang når sprekker begynner å vokse inn i materialet. Basert på de 3
testene viser starten av den siste effekten en tendens til å skje på rundt 60-70 % av
levetiden.

Deltagende selskap har vist stor interesse for tidligst mulig deteksjon av
degradering og graden av elding av stålstrukturer. Forskjellige analysemetoder
av måledata har vært testet. Kurven i figuren under viser et eksempel. Dette
forløpet er karakteristisk for 3 forskjellige utmattingstester og toppunktet
identifiserer brukt levetid til 60-70 %. Målingene ble gjort på sveis i 3
forskjellige geometrier og materialer.
System for inspeksjon av stigerørseksjoner.
Basert på ønsker fra O&G-selskap ble et system for inspeksjon av
stigerør-seksjoner definert og utviklet. Dette systemet kalles FEMM IT (FEMM
Inspection Technology) og ble sertifisert av DNV GL i 2016 for topside
inspeksjon av subsea stigerør.

FEMM-sensor på 8”
stigerør. Inneholder
digitalisering og kan
lagres i
eksplosjonsfarlig sone.

Portabelt instrument for
måling på stigerørsensor.

PC-basert
dataanalyseprogram utviklet
for FEMM.

Figur 4. Systemkomponentene som inngår i inspeksjonssystemet for stigerør.
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Inspeksjon kan gjøres offshore på dekk ved å koble et portabelt instrument til
sensor på røret, og målinger tas automatisk. En får da informasjon om
eventuelle endringer i restspenninger, materialendringer, sprekkdannelser og
innvendig korrosjon eller erosjon.
FEMM-system for landbaserte anlegg har nå vært levert til forskjellige
anvendelser bl.a. til inspeksjon av stålbroer.
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Hydrogen som drivstoff i maritim transport
Foredrag på NTVA-møte i Bergen 25.10.2018, Tomas Fiksdal,
prosjektleder, Greenstat
I dette foredraget var det fokus på hydrogen generelt og «Hydrogen som marint
drivstoff» spesielt.
Hydrogen kan fremstilles fra fossile kilder som gass, kull og olje, med CO2 som
biprodukt. Eller hydrogen kan fremstilles via spalting av vann gjennom elektrolyse, med oksygen som biprodukt. Hydrogenproduksjonen fra fossile kilder
uten CO2-fangst er per i dag billigere enn elektrolyse, men i land som Norge med
tilgang på rimelig fornybar kraft, ser vi at hydrogenproduksjon av «grønn
hydrogen», altså fra elektrolyse, etter hvert begynner å bli konkurransedyktig.
Primært benyttes hydrogen i dag til ammoniakk-produksjon for bruk i
kunstgjødselproduksjon, i raffinerier til svovelreduksjon og i metanol-produksjon. Det vil antakelig fremover bli mye mer bruk av hydrogen i industrien
(erstatte karbon med kull som reduksjonsmiddel), i transportsektoren og
innblandet i naturgass, og det foregår mange spennende utviklingsprosjekter,
både nasjonalt og globalt.
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Vi vil fremover se forskjellige løsninger av hydrogenproduksjon via elektrolyse,
både lokalproduksjon av hydrogen fra f. eks. autonome småkraftverk til lokale
forbrukere, men også storskalaproduksjon med kraft fra distribusjonsnettet til
større industriforbrukere.
Småskalatransport av hydrogen vil mest sannsynlig foregå som komprimert
hydrogen i større komposittflasker (200-90 bar), og i storskala som flytende
hydrogen i vakuum-isolerte transporttanker (- 253 deg C).
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Vegnettets betydning for byutviklingen “Mind the
Mindemyren”
Foredrag på NTVA-møte i Bergen 20.3.2018, Akkelies van Nes,
professor, Høgskulen på Vestlandet/University of Delft
The population in Bergen city is growing fast. There is a need for areas for
facilitating such a population growth. However, the availability of land is scarce,
as the city is squeezed between seven mountains at the hilly west coast of
Norway.
Old industrial areas and existing areas located adjacent to the city centre with
low density are becoming attractive for urban transformation. The industrial
area Mindemyren is one of the urban areas with the largest transformation and
densification potentials. Today this area function as a barrier between
surrounding dwelling areas by roads, old rails, fences, large long buildings, and
a lack of cross connections for pedestrians. At this moment, the area is the
largest urban transformation area in Norway. This gives the opportunity to on
the one hand to create a new centre for the surrounding dwelling areas and on
the other hand to facilitate population growth.
According to the theory of the natural movement economic process, the spatial
structure of the street and road network influence the flow of movement from
everywhere to everywhere else as well as the location of economic activities
(Hillier et.al, 1993 and 1998). A change in this kind of mobility network, such
as a new road or street link, influences the location of various urban centres
(van Nes 2003) as well as a change of the densification potentials and degree of
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multi-functionality (de Koning & van Nes, 2017). An experiment is carried out
on Mindemyren’s street and road network. A few new cross-connections were
added between east and west and made an orthogonal street grid inside the
whole area. This proposal is analysed with the Space Syntax method.

Figure 1: Spatial analyses of the street and road network showing changes
with Mindemyren as a test case
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The space syntax method is able to calculate the degree of inter-accessibility of
the street and road network. For every street segment, Space syntax calculated
the total number of direction change to all other street segments. As word-wide
research results has shown, shops and the flow of human movement
(transport) takes place along the most spatially integrated streets (the streets
segments with the lowest total number of direction change to all others). The
angular relationship between street segments is also taken into account. If the
spatial structure of the street and road network change, the location pattern of
shops and flow of movement will change too.
Figure 1 (last page) shows space syntax analyses of regional level and city level
of Mindemyren today (left) and with our proposal (right). These street and road
network changes can extend Bergen’s main centre to Mindemyren. The degree
of street life depends on a well-connected fine-grained local street network,
whereas the new cross-connections contribute to give this new centre a
strategic location for the whole city.
The test analysis of public transport stops as a backbone for densification
reveals that the influence of bus routes is insignificant in comparison to that of
the light rail. This might be due to the comparatively long-term character of
light rail lines, creating a certainty of passenger flows along these routes. The
municipality is currently developing plans for three new light rail routes aimed
at improving the accessibility to and from the city centre to the districts further
away. It can therefore be expected that redevelopments will intensify more
along these lines than the integration values based on the street pattern would
otherwise suggest.
Figure 2 (next page) shows an “angular step depth” analysis from all light rail
stops. This analysis shows the visibility and accessibility at the same time from
all light rail stops. The light rail is running frequently. In the Mindemyren test
case, the stops of light rail number 2 (which is now on the drawing table) are
added into the model. As can be seen in our proposal, two light rail lines
surround the new Mindemyren area. The area has in the proposal a higher
public transport accessibility than in the historic city centre.
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Figure 2 – Accessibility from light rail stops showing changes in public transport
accessibility with Mindemyren as a test case

Seemingly, a natural densification process depends on the degree of
accessibility of the street and road network on various scale levels. If this
degree of accessibility changes as an effect of new street and road links, the
potentials for a natural densification process will change too. Therefore, these
aspects have to be taken into account when making densification strategies for
Bergen municipality. In particular, planners have to mind Mindemyren’s hidden
spatial potentials in the making of densification strategies.
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INDUSTRIELT RÅD
Industrielt råds virksomhet og utvikling i 2018
Rådet hadde ved utgangen av 2018 45 medlemsvirksomheter. Dette
representerer en økning på 7 (18 %) siden utgangen av 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 2018 vel halvparten av akademiets inntekter.
Industrielt råds arbeidsutvalg har også i 2018 spilt aktivt med i den samlede
fornyelsesprosess for akademiet som akademiets styre iverksatte våren 2017.
Industrielt råd har i 2018 videreført arbeidet med å styrke tilbudet til
medlemmene av Industrielt råd og øke medlemstallet. Blant annet er arbeidet
med å arrangere møter i direkte samarbeid med medlemsvirksomheter i
Industrielt råd videreført gjennom et møte i samarbeid med NILU og andre
kunnskapsmiljøer på Kjeller 15. mars om innovasjon fra Kjellermiljøene og
gjennom et samarbeidsmøte med DNV GL 14. november om kravene den
internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO gjennom IMO 2050 stiller til
fremtidens skipsfart om 50 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2050.
Mange av medlemsvirksomhetene deltok også på det årlige fellessymposiet
med Det Norske Vitenskabs-Akademi (DNVA) i mai om vitenskaps- og
politikkrådgivning overfor myndighetene. I 2018 skjedde også en viktig
nyskapning ved at NTVAs årlige seminar Teknologiforum ble holdt i Oslo
12. november og sterkere tilpasset behovene til Industrielt råds medlemmer.
Temaet i 2018 var «Grip mulighetsrommet – bli en del av det nye smarte
næringslivet» og 15 av medlemmene var representert blant de til sammen vel
80 deltakerne.
En viktig nyvinning i 2018 er et styrket samarbeid med NHO og LO. NTVA holdt
forøvrig 24. mai et dagsseminar i samarbeid med NHO for 11 representanter
for organiasjonens øverste ledelse. Fremtredende medlemmer av NTVA og
representanter for NTVAs ledelse deltok. Seminaret bidro med viktig underlag
for NHOs rapport Næringslivets perspektivmelding som NHO lanserte under
Arendalsuka i august. NHO og LO er involvert som partnere for årsseminaret
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for den europeiske sammenslutningen av tekniske vitenskapsakademier som
NTVA arrangerer i Oslo i 2019.

Årsmøte og årsmøteseminar 2018
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 8. mars i DNVAs lokaler i Drammensveien
78 i Oslo. NTVAs president Torbjørn Digernes ga under årsmøtet en status for
styrets arbeid for en systematisk fornyelse av NTVA. Rådets leder Hans Kåre
Flø ga en orientering om utviklingen innenfor Industrielt råd og arbeidet med
å øke medlemstilgangen og styrke medlemstilbudet for rådets medlemmer.
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. Bjørn Sund, Lundin
Norway, sto på valg, og ønsket ikke gjenvalg. Tore Ulstein, Ulstein Group, ble
valgt som medlem i arbeidsutvalget for perioden 2018 og 2019 etter Bjørn
Sund. Rådets leder, Hans Kåre Flø fra Tekna, og arbeidsutvalgsmedlemmene
Christian Nørgaard Madsen fra Multiconsult og Kari Nygaard fra NILU sto ikke
på valg.
Det tradisjonelle årsmøteseminaret hadde i 2018 temaet «Hvordan kan vi
styrke samspillet mellom industri, institutter og akademia? – Samfunnsutfordringer som kilde til industriell utvikling».

Finn Gunnar Nielsen mottok NTVAs ærespris i forbindelse med årsmøtet i Industrielt Råd
8. mars.

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.

76

NTVA Årbok 2018

UTENLANDSKE MEDLEMMER
Navn

Fødselsår

Innvalgsår

BAI, Yong

1963

2018

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 (død 17.1.2019)

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

BISGAARD, Sverre

1948

2003
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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

BREDESEN, Rune

1956

2018

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

ERIKSEN, Remi

1967

2018

ERIKSRUD, Morten

1945

1987

ERIKSSON, Kjell Einar

1961

2018
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ESCALONA, Alejandro

1973

2016

EVJE, Steinar

1968

2011

FALEIDE, Jan Inge

1955

2008

FALNES, Johannes

1931

1982

FALTINSEN, Odd Magnus

1944

1977

FANNELØP, Torstein Kjell

1931

1974

FARESTVEIT, Anders

1938

2003

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 (død 26.10.2018)

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
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GJELSVIK, Per

1930

1989

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

NTVA Årbok 2018

83

HARALDSETH, Olav

1956

2009

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

HAUGLAND, Bjørn Kjærand

1965

2018

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
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HOLEN, Arne Torstein

1938

1989

HOLM, Sverre

1954

2002

HOLME, Nils

1936

1993

HOLMEN, Anders

1941

1994

HOLMESTAD, Randi

1967

2006

HOLT, Olav

1935

1988

HOLTE, Nils

1946

1987

HOPE, Einar

1937

2007

HOPPERSTAD, Odd Sture

1963

2004

HOVEM, Jens Martin

1937

1987

HOVLAND, Geir

1970

2013

HUGLEN, Reidar

1948

1996

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

HÅKONSEN, Ole Petter

1939

1981

INGEBRIGTSEN, Kjell Arne

1937

1976

ISAKSEN, Øivind

1963

2005

JAKOBSEN, Jasna Bugunovic

1962

2018

JAKOBSEN, Karsten (død 8.1.2019)

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
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JOHANNESEN, Arne

1931

1989

JOHANNESSEN, Jan Sæbø

1937

1986

JOHANNESSEN, Jan Vincents

1941

1995

JOHANNESSEN, Johnny André

1953

2010

JOHANNESSEN, Ola Mathias

1938

2002

JOHANSEN, Dag

1961

2008

JOHANSEN, Geir Anton

1960

2005

JOHANSEN, Inge Johannes Tjernes
(død 5.12.2018)

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

JØRGENSEN, Trond Øyvind

1947

2015

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
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KROGSTAD, Harald Elias

1945

1986

KROGSTAD, Per-Åge

1949

1987

KROHN, Conrad Henrik

1934

1975

KROKAN, Arne

1954

2018

KROKAN, Hans Einar

1945

2008

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

LIEN, Kristian M.

1958

1994

LIEN, Terje Kristoffer

1944

1991

LILLESTØL, Egil

1938

2006

LILLO, Cathrine

1954

2018

LINDMO, Tore

1947

1990

LIYANAGE, Jayantha P

1967

2011

LOHNE, Otto

1941

1986
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LOKTU, Morten

1960

2003

LONT, Auke

1958

2015

LU, Ming

1944

2009

LUNDH, Yngvar Gundro

1932

1983

LYGRE, Asle

1956

2011

LYNG, Stig

1934

1985

LÆGREID, Astrid

1956

2008

LÆRDAL, Tore

1952

2008

LØSET, Sveinung

1956

2000

LØVOLD, Kjell

1941

2007

MADLAND, Merete Vadla

1966

2015

MADSEN, Christian Nørgaard

1963

2018

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

MATUSIAK, Barbara Szybinska

1958

2017

MCENROE, Suzanne A

1955

2015

MICHELET, Åse Aulie

1952

2004

MIDTGÅRD, Ole-Morten

1967

2016

MIKALSEN, Terje Ernst

1940

1993

MJELDE, Rolf

1962

2007

MO, Frode

1937

1986

MOAN, Torgeir

1944

1980
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MOE, Håvard I

1966

2018

MOE, Johannes

1926

1962

MOHR, Viggo

1934

1987

MONRAD-KROHN, Lars

1933

1978

MOSER, Edvard

1962

2010

MOSER, May-Britt

1963

2010

MOTZFELDT, Ketil

1922

1966

MUNTHE-KAAS, Antonella Zanna

1970

2014

MUNTHE-KAAS, Hans

1961

2007

MUSTAPARTA, Hanna

1942

2008

MYHRE, Hans Olav

1939

2003

MYHRE, Ingvild

1959

2003

MYKLEBUST, Egil

1942

2003

MYRVANG, Arne M.

1939

1999

MYSKJA, Arne Helge

1927

1978

MØLLER, Mona Elisabeth

1949

2004

MØLLER, Simon Geir

1969

2008

MÅRDALEN, Jostein

1962

2006

NADEAU, Paul H.

1952

2014

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
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NÆS, Tormod

1954

2014

NÆSS, Arvid

1947

2011

NØRSETT, Syvert Paul

1944

1986

NØRSTRUD, Helge

1934

1977

NØTTVEDT, Arvid

1953

2007

OHM, Ole-Jørgen

1938

2008

OLSBYE, Unni

1954

2009

OLSEN, Dag Rune

1962

2013

OLSEN, Thomas Fredrik (Fred.)

1929

2006

OLSEN, Thor O.

1944

1990

OLSEN, Yngvar

1953

2001

OLSTAD, Bjørn

1964

2002

OMHOLT, Stig William

1954

2017

OMRE, Karl Henning

1951

2002

ONG, Muk Chen

1978

2018

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

QVAM, Walter

1953

2018

RAMBERG, Ivar Birger

1937

2008

RAMSTAD, Tor Audun

1943

1987

RANDEBERG, Lise Lyngsnes

1974

2014
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RASCH, Finn Ola

1937

1990

RATNAYAKE, R. M. Chandina

1972

2017

RAUSAND, Marvin

1949

1995

REFSNES, Karin Helene Rosenberg

1947

1999

REICHERT, Frank

1957

2013

REINHARDSEN, Jon Erik

1956

2013

REITEN, Eivind Kristofer

1953

2003

REME, Philip André
REMSETH, Svein
RIMBERG, Kjeld

1972
1943
1943

2010
1995
1990

RINGDAL, Ole

1956

2014

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

RUOFF, Peter

1953

2018

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

RØNN, Pål Egil

1968

2018

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
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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

SCHEI, Asle

1936

1999

SCHEI, Tor Steinar

1959

2018

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

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
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SMELROR, Morten

1958

2007

SOHLBERG, Ragnhild

1937

1996

SOLBERG, Erik Kristoffer

1933

1986

SOLBERG, Jan Ketil

1946

1994

STAHL, Kjell

1937

1987

STAMNES, Jakob Johan

1943

2009

STEIHAUG, Trond

1950

1988

STEINERT, Rolf Martin

1973

2015

STEINNES, Eiliv

1938

1986

STEINSMO, Unni

1954

2004

STOKKA, Sigmund

1953

2007

STOKKE, Bjørn Torger

1956

2003

STRØM, Arne Reidar

1943

2001

STRØMMAN, Anders Hammer

1975

2015

STRØMMEN, Ingvald

1950

2004

STULAND, Kjetil M.

1951

1996

STØLEN, Svein

1960

2018

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

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

NTVA Årbok 2018

93

SØGNEN, Ole Gunnar

1954

2014

SØLVBERG, Arne

1940

1977

SØNJU, Otto Kristian

1938

1978

SØNNELAND, Lars (død 8. 3.2019)

1945

2016

SØRDALEN, Ole Jakob

1965

2002

SØREIDE, Tore Helge

1948

1989

SØRENSEN, Asgeir J

1964

2015

SØRENSEN, Pål

1944

1991

TAKLA, Lars Arne

1944

2003

THAULOW, Christian

1948

1995

THAULOW, Haakon

1944

2003

THONSTAD, Jomar Torgeir

1932

1972

THORSETH, Ingunn Hindenes

1954

2017

THRANE, Eivind Vilhelm

1934

1991

TIME, Rune W

1953

2011

TORP, Hans Garmann

1953

1999

TORSEN, Hans Olav

1945

2000

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

94

NTVA Årbok 2018

UNDHEIM, Kjell

1931

1965

UNSGÅRD, Geirmund

1948

2000

URSIN, Bjørn

1943

2013

UTSETH, Rolf H.

1944

1986

VAHL, Trond

1936

1989

VATN, Jørn

1961

2015

VATNE, Hans Erik

1968

2015

VENVIK, Hilde Johnsen

1968

2012

VINJE, Kristin

1963

2018

VINNEM, Jan Erik

1950

2010

VÅGE, Steinar

1964

2014

VAAGEN, Jan Sigurd

1945

2006

WALDERHAUG, Harald Aagne

1926

1973

WANG, Kesheng

1945

2006

WEINBERGER, Hans

1962

2018

WEMAN, Helge

1960

2010

WENNERÅS, Svein

1934

1989

WHITSON, Curtis Hays

1956

2012

WILLE, Gunnar Edvard

1937

1986

WINTHER, Jan-Gunnar

1962

2003

WINTERVOLL, Geir Henning

1971

2018

WISLAND, Dag T

1970

2018

WOLD, Anders

1957

2006

WOLLAN, Vegard

1967

2011

WAAG, Tor Inge

1952

2012

XU, Chong-Yu

1961

2018

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
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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

ÅM, Knut

1944

1989

AAM, Sverre

1948

1995

AAMODT, Bjarne

1945

1989

AANENSEN, Ove Torbjørn

1934

1984

AASE, Sven Ole

1965

2007

AASERUD, Oddvar

1947

1994
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MINNEORD OVER MEDLEMMER AVGÅTT
VED DØDEN I 2018
Jon Steinar Gudmundsson
Født 31. desember 1947 – død 9. januar 2018
Jon Steinar Gudmundsson døde 9. januar, 70
år gammel, etter kort tids sykdom.
Jon Steinar var fra Island og ble utdannet som
kjemiingeniør med B. Sc fra Heriot-Watt
University. Edinburgh i 1973 og med Ph. D.
fra University of Birmingham i 1977. Han var
forsker ved Orkustofnun (National Energy
Authority), Geothermal Division i Reykjavik i
1977-1981 og direktør for UNU Geothermal
Training Programme i 1986-1989. I 19811985 var han Assistant Professor ved
Stanford University og Manager of Stanford
Geothermal Program.
Jon Steinar ble ansatt som førsteamanuensis
ved NTH (NTNU) i august 1989 og som
professor fra 1991. Siden 2015 var han professor emeritus ved NTNU. Han var
en populær foreleser og underviste i petroleumsproduksjon og naturgass. I
tiden ved NTNU veiledet han vel 90 hovedfagskandidater (MSc) og førte ut 12
PhD-kandidater.
Jon Steinar var en aktiv forsker og ved NTNU bygget han opp et laboratorium
for naturgasshydrater med det formål å studere lagring og transport av
naturgass i form av gasshydrat. Dette resulterte i et prosjekt i samarbeid med
industri i Norge og Japan. Han utviklet også teknologi for å bruke en trykkpuls
til å finne voksavleiringer i oljerørledninger på havbunnen. Han oppsummerte
mye av sin viten i boken «Flow assurance solids in oil and gas production», som
nettopp er kommet ut på det velrenommerte forlaget CRC Press.
Jon Steinar var politisk engasjert og representerte Høyre i Trondheim bystyre i
2003-2010. Han engasjerte seg også for å få bygget en gassledning fra
Ormen Lange til Sverige og Finland.
Vi ble fast ansatt ved NTH (NTNU) omtrent samtidig og jeg ble godt kjent med
Jon Steinar for vel 10 år siden da vi var ledere for en studentekskursjon til
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Brasil. Vi besøkte bedrifter i Rio de Janeiro, Niteroi, Macae og Salvador.
I Salvador hadde studentene påskeferie så vi dro på tur med en gruppe
brasilianere til områder rundt elven São Francisco.
Vi var begge medlemmer av klubben Bacalaoens elskere der vi deltok på
månedlige møter med fremragende retter av klippfisk. Jon Steinar bidro med
lysbildefremvisning fra sitt arbeid og fra Island. Han var også med på våre turer
til Mausundvær og til Lisboa.
Jon Steinar var en trivelig mann med lun humor og en god replikk. Det er
ufattelig trist at han er borte, og våre tanker går til familien og spesielt til
Rigmor. Hun har mistet en hengiven og trofast mann.
På vegne av kolleger og venner ved NTNU og Bacalaoklubben.

Bjørn Ursin

Liv Fiksdal
Født 16. februar 1944 – død 28. januar 2018
Liv Fiksdal døde 28.januar 2018 – hun ble 74
år. Liv etterlot seg da en datter og to
barnebarn, og samboer. Liv vokste opp i
Molde og var tidlig en samfunnsengasjert og
vitebegjærlig ung dame med stor interesse
for likestillingspolitikk, den verden og tid vi
lever i.
Hun fikk sin studenteksamen fra reallinja ved
Molde Gymnas, og videre derfra gikk det til
studier ved NTH hvor hun studerte biokjemi
til
sivilingeniørgraden.
Det
faglige
engasjement var stort, og hun fortsatte
videre
på
doktorgradsstudier
innen
Mikrobiologi ved daværende Institutt for
teknisk biokjemi hvor hun ble tildelt graden
lic.techn. i 1973. Liv hadde vært aktiv innen
forskning relatert til vann og miljø i nesten førti år da hun gikk av med pensjon
i 2011. De tidligste årene etter doktorgraden, fram til 1976, var hun ansatt i
Sintef, Avdeling for teknisk kjemi, og var der med på å utvikle bioassays for
påvisning av vannforurensing og prosesser for gjenvinning av fast avfall. Hun
gikk så over i stilling som laboratorieingeniør ved Institutt for vann- og
miljøteknikk (IVM), (den gang Institutt for vassbygging, NTH) og var med å
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bygge opp undervisningen i en periode hvor interessen for vann og miljø var
meget sterk både blant studenter og i samfunnet for øvrig. Hun bygget opp og
underviste faget Vannkjemi med tilhørende laboratorieundervisning, og senere
også PhD-faget Videregående Vannkjemi, og hadde ansvaret for det
videregående faget Resipienter. Hun fikk opprykk til professor i 1999 – en
anerkjennelse som var overmoden.
Interessen for vannforurensingsproblematikk gjorde at Liv Fiksdal hadde et
meget stort internasjonalt nettverk da intet er mer viktig for mennesker globalt
enn rent vann. Det første forskningsoppholdet tilbrakte hun ved University of
Washington, Seattle, og University of California, Berkley, allerede i 1980.
Forskningsarbeidet omfattet utvikling av en hurtig immunologisk
påvisningsmetode av fekal vannforurensning, et arbeid som senere ble
videreutviklet med avanserte metoder i flere nasjonale og internasjonale
prosjekter. Denne forskningen medførte medlemskap i to styringsgrupper for
europeiske forskningsnettverk; henholdsvis EU Concerned action og EU
Thematic network, og bidro til gjennomføring av fire feltundersøkelser innen
temaet forurenset vann/jord (elvevann, grunnvann, industriavløp, jord og
sedimenter).
Det andre forskningsoppholdet (1987) tilbrakte hun ved den franske
forskningsinstitusjonen IFREMER i Brest hvor hun nå også utvidet sitt
fagområde til å studere bakteriell forskning i kystfarvann, som videre førte til
studier av mikrobiell korrosjon. Dette skulle føre til mange års
forskningsinnsats innen området korrosjon på ledningsnett. Mye av dette
arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Sintef. Dette arbeidet ga økt
kunnskap om effekten av vannkvaliteten på støpejernskorrosjonog nedbryting
av sementbasert ledningsmateriale, og har hatt betydning for valg av
ledningsmateriale i dag. Tolv år senere (1999) dro hun ut igjen på
forskningsopphold, denne gang til CIRSEE Suez-Lyonnaise des Eaux, i LePecq,
Frankrike. Disse to oppholdene i Frankrike bidro også til at Liv snakket fransk
flytende.
Senere i sin karriere utvidet hun sin forskning med å studere
membranfiltreringsprosesser, et område som fortsatt i dag er et fokusområdet
for vannrensegruppa ved IVM. Gjennom sitt arbeid med membranfiltreringsprosesser, bygde Liv opp et teknisk hygienisk laboratorium ved IVM,
som blant annet har gjort det mulig å forske på membranfiltrering som
hygienisk barriere overfor virus. Denne forskningen har senere blitt videreført
innen EU-prosjekter.
Liv’s merittliste viser at hun var en nysgjerrig og utadvendt forsker – alltid på
jakt etter å lære noe nytt. Hennes siste utenlandske forskningsopphold gikk til
Italia, til University of Genova (UNIGEN) i 2007-2008 hvor hun forsket videre
på detektering og karakterisering av biofilm på membraner.
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Liv Fiksdal var en aktiv forsker med et sterkt engasjement for at forskningens
resultater skulle bidra til utvikling og samfunnsnytte. Hun var aktiv til å
publisere i internasjonale tidsskrifter, og fungerte selv som referee for mange
anerkjente journaler. Hun har rundt 90 publikasjoner. Liv var aktiv og engasjert
i råd og utvalg ved NTH/NTNU, og medlem av flere nasjonale komiteer i løpet
av sin karriere. Hun satte spor etter seg både med sin forskning og sitt viktige
arbeid i de nasjonale komiteene.
NTH var et sterkt mannsdominert miljø den gang Liv Fiksdal startet sine studier
i Trondheim. Hun hadde et sterkt engasjement for kvinners rettigheter og
likestilling, og dette gjorde at hun ganske naturlig ble ble en av pionerene til å
starte kvinnenettverk; et nettverk som senere ble sterkt og viktig for mange
kvinner i mannsdominerte studier og senere i yrkeslivet. Dette engasjementet
beholdt hun livet ut til glede og hjelp for mange, og vennskapsbånd ble knyttet
for livet.
Selv om Liv gjennom et langt liv var en dedikert forsker, fant hun også tid for
svært mange andre interesser som nettopp gjorde henne til den spennende
personen hun var. Om det var en kunstutstilling, en konsert, eller en bok som
opptok henne, så kunne hun diskutere dette med et like brennende
engasjement som sitt fag, eller bare ta imot opplevelsen. Mat og vinkultur ble
også en interesse hun delte med sin samboer de senere årene.
Liv Fiksdal var et aktivt friluftsmenneske som de fleste somre gikk lange
fjellturer med nære venner, senere også med barnebarn, derigjennom også
aktiv innen orientering – hun likte alltid «å vite hvor hun var», i dobbel forstand.
Skigåing om vinteren, enten det var i i norske fjell med langrenn eller sydlige
Europa med slalom, hytteturer og aktiv bruker av de flotte nærområdene for
dagsturer rundt Trondheim. En følte seg alltid vel i Livs selskap – et aktivt
lyttende menneske som vekket tillit, og som gjerne bidro engasjert i
diskusjoner og samtaler. Denne egenskapen gjorde henne også til en elsket
veileder for studenter og stipendiater ved instituttet.
Liv vil være dypt savnet som forsker – som medmenneske – som venn, mor og
mormor. Liv har satt spor og minnet om henne vil lyse sterkt i mange år
fremover. Fred over hennes minne.
May-Britt Hägg
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Rigmor Austgulen
Født 11. september 1949 – død 19. april 2018
Professor Rigmor Austgulen døde 19. april,
68 år gammel. Venner og kolleger ved NTNU
mottok dødsbudskapet med sorg og vemod.
Men også i takknemlighet over alt det Rigmor
var, og alt hun etterlot seg.

Foto: Geir Morgen/NTNU

Rigmor Austgulen avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1975,
og hun var den første kvinnelige medisiner
som disputerte og ble tildelt graden Dr. med i
Trondheim ved Universitetet i Trondheim
(UNIT) i 1988. Hun ble ansatt som førsteamanuensis i pediatri i 1989 og senere
professor i medisin ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU i
1999. Hennes forskningsfelt var svangerskapsforgiftning, og hun var lidenskapelig
engasjert i forskningen for å bedre liv og helse

for gravide og deres barn.
Rigmor Austgulen har vært en sterk og tydelig rollemodell for svært mange ved
NTNU, og en foregangskvinne innen forskning, formidling, undervisning og
likestilling.
Innen forskning har hun etablert tverrfaglige internasjonale samarbeid og
skapt internasjonal anerkjennelse spesielt for sin pionerinnsats innen
avsløringen av risikogener for svangerskapsforgiftning. Hun har aktivt
formidlet betydningen av molekylær og genetisk forskning til allmennheten, og
hun har bygget opp pasientbiobanker som fortsatt vil benyttes til forskning i
mange år.
Ved NTNU vil hun alltid bli husket for sin betydningsfulle innsats for
universitetet. Som medlem av Underdalutvalget var hun med på å legge det
faglige og organisatoriske grunnlaget for det som i 1996 ble Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, NTNU. Det var en naturlig videreføring av det
arbeidet at hun som prorektor, sammen med rektor Emil Spjøtvoll, skulle lede
det nyetablerte NTNU.
Som prorektor markerte Austgulen seg som en sterk pådriver for å bedre
likestillingen innen teknologiske fag gjennom en rekke viktige tiltak; som
innføring av «jentepoeng», «Jenter og data» og prosjektet «Kvinner-KarriereKultur». Mange av tiltakene ble senere modeller for likestillingsarbeidet ved
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andre utdanningsinstitusjoner. For dette arbeidet ble hun tildelt NTNUs
likestillingspris i 2002.
Hun bidro også sterkt til å øke rekrutteringen av medisinere til forskning, ved
å etablere forskerlinjen som en del av medisinutdanningen.
Som kollega og fagperson var Rigmor Austgulen faglig sterk, modig og tydelig,
med en sterk vilje til å få til gode ting og skape endring der det trengtes.
Samtidig var hun et godt medmenneske. Hun var omsorgsfull og flink til å ta
vare på enkeltindividet. Hun hadde et grunnleggende godt humør og var
fargerik i mer enn en forstand.
Rigmor Austgulen har satt dype og varige spor ved NTNU. Hun levde og virket i
tråd med universitetets motto: hun skapte kunnskap for en bedre verden.
Gunnar Bovim
Bjørn Gustafsson

Kjell Grinde
Født 1. august 1929 – død 22. juni 2018
Kjell Grinde døde på Drammens Helsehus
lindrende avd. 22.juni, nær 89 år.
Han ble født i Bergen og vokste opp i Fana. I
1954 tok han sivilingeniøreksamen Bygg ved
NTH (NTNU). I 1956 ble han ansatt i Norconsult
(NC) med stasjonering i Etiopia og Nigeria og
kom til NCs hovedkontor i Oslo i 1964. Fra 1969
til 1981 var han selskapets administrerende
direktør.
Dette ble en meget ekspansiv periode med store
og betydelige oppdrag for offentlige klienter i
utviklingsland, ofte via institusjoner som FN,
Verdensbanken og NORAD.I 1976 fikk Grinde
NTNFs ærespris for eksport av rådgivende
tjenester, sammen med Jørgen Longem, leder av
NCs partnerfirma Tele-Plan. I perioden 1973-1981 var han styremedlem i
International Federation of Consulting Engineers, 2 år som President, et
betydelig tillitsverv, en anerkjennelse av norsk teknisk kompetanse.
Grindes hovedverk var utvilsomt videreføringen av NC, et norsk flaggskip som
kunne måle seg med de største og beste internasjonale rådgivningsfirmaer.
Men også i oljesektoren gjorde han en betydelig innsats, bl.a. i etableringen av
Norwegian Petroleum Consultants og var styreformann der i 5 år. I 1981 gikk
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han over til Saga Petroleum, først som teknisk direktør og senere i andre
stillinger i konsernledelsen, frem til 1992. Han var styremedlem i
Offshoreindustriens Landsforening og i Norsk undervannsteknisk senter. Han
deltok i og var aktiv i etableringen Senior Ekspert Gruppen ved Tekna i Oslo og
i Drammen, og styreformann i Drammen Tekniske Forening i seks år.
Jeg har kjent Kjell Grinde i 55 år, som kollega og sjef, men ikke minst som en
god, nær, hjelpsom og støttende venn. Vi er mange som har erfart hans
betydelige innsikt og kunnskap i mangt, hans utholdenhet, hans integritet og
lojalitet til oppgaver og kolleger. Godt humør og god humor har gått hånd i hånd
med dypt alvor, en kombinasjon som gjorde ham til en god leder og inspirator.
Han var engasjert og viste tillit, men var bestemt, satte mål og forventet
resultater.
Vi er mange som vil savne Kjell, og våre tanker går i disse dager spesielt til
Anneliv og til Lars, Eva, Céline og Vilde med familier.
Kaare Hagness

Kaare Flaate
Født 7. desember 1929 – død 26. oktober 2018
Dr. Kaare Flaate døde 26. oktober, nær 89 år gammel. Mange norske og
internasjonale tekniske fagmiljøer har mistet en sentral og betydelig fagperson,
og Statens vegvesen en kreativ og miljøskapende leder.
Kaare Flaate var utdannet sivilingeniør fra bygningsavdelingen ved NTH i 1953,
og ble i 1954 ansatt som geotekniker ved Veglaboratoriet i Vegdirektoratet. Her
bygget han opp geoteknisk seksjon til å bli landets største og viktigste
rådgivende enhet innen veggeoteknikk og fundamentering av veger og bruer,
en virksomhet som gav meget betydelige økonomiske besparelser.
I årene 1956 – 1957 og 1964- 66 hadde han studieopphold ved University of
Illinois, Urbana, som ble avsluttet med en doktorgrad om avstivede utgravinger,
hvoretter han returnerte til stillingen som seksjonsleder for Geoteknisk seksjon
ved Veglaboratoriet.
I 1968 ble han ansatt som avdelingsdirektør og leder av Veglaboratoriet, og
medlem av Vegdirektoratets ledergruppe og med tittel Forskningsdirektør fra
1990. Han fortsatte i denne funksjonen frem til pensjonering i 1998, avbrutt av
en periode som vegsjef i hjemfylket Møre og Romsdal i 1982 – 1984. Etter
pensjonering startet han egen virksomhet som rådgivende ingeniør.
Kaare Flaate var opptatt av kvalitet og kompetanse i alle sammenhenger, og
kostnadseffektiv fremføring av vegtransport. Han satte mange store og ofte
tverrfaglige saker og problemstillinger på dagsorden, både i form av tekniske

NTVA Årbok 2018

103

løsninger og administrative tiltak. Han var sentral i store nasjonale og
internasjonale prosjekter, som “Frost i jord”, og “Strait crossings”, og sto i
spissen for arbeidet med nytt håndboksystem for Vegetaten, og etablering av
vegvesenets fylkeslaboratorier for sikring av kvalitet i alle faser av veganlegg.
Innen OECD deltok han i styringskomiteen for vegforskning og var i perioder
komiteens formann. Han var også med på å etablere FEHRL, en organisasjon for
samarbeid mellom europeiske vegforskningslaboratorier. Han var medlem i
rådet for International Permafrost Association og medlem i styret for Norges
Forskningsråds program NORCON. På nordisk nivå var han med i Nordisk
Vegteknisk Forbund og fungerte i en periode som generalsekretær.
Som leder var Kaare Flaate opptatt av ryddig saksbehandling og delegering,
ikke bare av ansvar, men også myndighet. Han hadde også stor evne til
samarbeid, både internt og eksternt. Hans joviale og smittende omgangstone
bidro i stor grad til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Han var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, utnevnt til æresdoktor ved Heilongjang Hydraulic University, Harbin i Kina og æresmedlem av
Norsk Geoteknisk forening, og var tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.
Han vil bli husket som fremstående fagmann, internasjonalt og nasjonalt og som
en høyt skattet leder.
Terje Moe Gustavsen
Torkild Thurmann-Moe
Tor Erik Frydenlund

Inge Johannes Tjernes Johansen
Født 21. mai 1928 – død 5. desember 2018
Professor Inge Johansen (født Inge Johannes Tjernes Johansen 21. mai 1928 i
Gjerpen) døde 5. desember, 90 år gammel. Venner og kolleger ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitetet mottok budskapet med sorg og
vemod, men også i dyp takknemlighet for alt Inge Johansen utrettet i sitt virke
som professor og leder ved universitetet. Han etterlater seg dype og varige spor
både nasjonalt og internasjonalt og ikke minst på institusjonen han ledet i åtte
år.
Han tok sivilingeniøreksamen på Norges tekniske høgskole (NTH, senere
NTNU), Elektroteknisk avdeling, linjen for sterkstrømteknikk i 1952 og i 1957
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tok han doktorgraden på avhandlingen En
undersøkelse av vandrebølgers inntrengning
i transformatorviklinger, spesielt med henblikk på den rolle viklingens induktive
kopling spiller.

Foto: Solveig Mikkelsen/
Universitetsavisa

Fra 1959 til 1985 arbeidet han som
professor i høyspenningsteknologi ved
NTH. Som foreleser viste han en varm
respekt for studentene. Og studentene så
opp med beundring på en professor som var
blant Norges yngste da han ble utnevnt. Som
elkraftprofessor var han instrumentell i å
samle tre institutter innen elkraft til et
sterkt, samlet fagmiljø i Institutt for
elkraftteknikk, som også er dagens navn på
instituttet.

Inge Johansen var rektor på NTH i perioden 1976-1984 og bidro til sterk
utvikling av institusjonen. Han tok initiativ til å fremme bedriftsetableringer og
fikk sammen med partnere i Trondheim kommune, Vassdrags- og Havnelaboratoriet og Distriktenes Utviklingsfond etablert Trondheims første
innovasjonsmiljø, ASEV (AS Etablerings- og Virksomhetsutvikling). Formålet
var å stimulere til fornyelse og ekspansjon i norsk næringsliv ved å etablere,
finansiere og utvikle nye bedrifter basert på ny og avansert teknologi. Det ble
starten på en trøndersk teknologisk revolusjon. En rekke bedrifter ble etablert,
mange arbeidsplasser ble skapt og norsk industri fikk nye ben å stå på.
Han var styreformann i Statoil fra 1984 til 1988. Dette var en periode da
teknologiutviklingen i landet var stor, og olje- og gassnæringen var i sterk vekst.
Johansens kompetanse innenfor hele energifeltet var viktig for energinasjonen
Norge og den omstillingen landet trengte.
Etter han avsluttet sin rektorperiode ved NTH var Inge Johansen
administrerende direktør i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd
fra 1985 til 1989. I 1990–1995 var han professor II ved NTNU.
Inge Johansen var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) fra
1964 og av det Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1971. Han var
også medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Sverige fra
1986. Ved siden av å være rektor for NTH var han også nestformann og formann
i interimsstyret for Universitetet i Trondheim (UNIT) fra 1978 til 1984. I
perioden 1990-1999 var han leder av Den nasjonale forskningsetiske komite
for naturvitenskap og teknologi (NENT).
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Som pensjonist skrev han boken «Energi og Etikk – etiske perspektiver på
elforsyning», hvor han tar opp etiske spørsmål knyttet til dagens energiforbruk;
blant annet i forbindelse med belastningen på miljøet, og fattige lands behov for
energi for å kunne utvikle seg sosialt og økonomisk. Han forfattet Norges
Tekniske Vitenskapsakademis rapport «Etikk i møte med klimaendringene»
med undertittel typisk for Inge Johansen: «Bør alle mennesker ha samme rett
til utslipp av klimagasser» Rapporten er fra 2008 og er like aktuell i dag.
Inge Johansen bidro sterkt til opprettelsen av Kathmandu University i Nepal og
ble hedret med å få oppkalt en bygning etter seg, «Prof. Inge Johansen
Engineering Block». I 1981 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden
for innsats for teknisk forskning og undervisning i Norge.
Som kollega var Inge Johansen kjent for å opptre med personlig varme. Han var
en drivkraft for doktorgradsutdanning og hadde fremragende evner som
foreleser og veileder. Gjennom sitt engasjement for faget, etikken,
internasjonalisering og at forskning skal føre til nytte for samfunnet har Inge
Johansen satt et varig avtrykk på NTNU, et spor vi er stolte over å følge.
Gunnar Bovim, Rektor
Geir Egil Dahle Øien, Dekan, Fakultet for informasjonsteknologi og
elektroteknikk
Ole-Morten Midtgård, Instituttleder, Institutt for elkraftteknikk
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INTERVJU MED IVAR LANGEN
Fra bygdemiljø i Nord-Østerdal til rektorjobben ved
Universitetet i Stavanger
Ivar Langen har våren 2019 gått av som leder av programstyret i Stavanger. I
den forbinelse bringer vi et lite avskjedsintervju.
Hvor har du vokst opp og hva drev din familie med?
Jeg er født i Folldal i Nord Østerdal under krigen og
flyttet til Alvdal i 1946. Der har jeg vokst opp i
etterkrigstiden i et miljø som er beskrevet i Kjell
Aukrusts Alvdalsbøker; Simen, Bonden og Bror min.
Min far var herredsagronom i Alvdal og Folldal og
drev med veiledning og planlegging for bøndene i de
to bygdene. I tillegg var han med og startet en
sementvarefabrikk. Jeg var mye med ham rundt på
gårdene Jeg hadde en god og trygg oppvekst i en
etterkrigstid
preget
av
lite
penger
og
sparsommelighet, men med mye kreativitet når det
gjelder lek, aktiviteter og friluftsliv. Far begynte som
bureiser, men brøt av og skaffet seg etter hvert utdannelse og til slutt Statens
Småbrukslærerskole i Asker. Mor kom fra Langen ved Femunden i Røros. Der har
jeg navnet mitt fra for far tok mors etternavn da de giftet seg. Vi var blant de få i
bygda som hadde egen bil. Far fikk kjøpetillatelse siden han trengte den i jobben.
Mor og far var opptatt av at vi to barna skulle skaffe oss utdannelse. Etter privat
realskole i Alvdal flyttet jeg på hybel som 16-åring for å gå på Hamar
Katedralskole.
Hva var det som gjorde at du satset på en utdannelse innenfor teknikk/
naturvitenskap?
Jeg har alltid likt matematikk og fysikk og å bygge ting. På en familietur til
Trondheim husker jeg vi fikk vi omvisning i laboratoriene på NTH av en bekjent
av far, og det skapte interesse. Dessuten hadde jeg en fysikklærer på gymnaset
som sterkt promoterte NTH. Derfor etter artium og ett år siviltjeneste søkte jeg
NTH og begynte på Bygg i 1963. Allerede første høsten tok jeg et frivillig kurs i
programmering i ALGOL. NTH fikk sin første datamaskin GIER året før. Dette var
starten på databehandling ved NTH, og jeg og noen medstudenter valgte å
programmere prosjektoppgaver i konstruksjonsteknikk og landmåling. Til tross
for at resultatene ble riktige, fikk vi de ikke godkjent. De skulle utføres på
gamlemåten med regnestav og tabeller. Senere har databehandling,
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programmering og numeriske metoder vært et viktig hjelpemiddel, både i studier
og arbeidsliv som forsker.
Hva opplever du at utdannelsen har gitt deg av viktig forståelse?
På bygglinjen valgte jeg konstruksjonsteknikk som spesialisering og der møtte jeg
professor Ivar Holand som faglærer i flere fag. Han var den gang en ny professor
som tidlig fanget opp elementmetoden som et viktig hjelpemiddel i
konstruksjonsanalyse og var blant pionerene i utviklingen av denne. Jeg skrev min
diplomoppgave (hovedoppgave) innen utvikling og uttesting av en elementformulering for 2-dimensjonal elastisitetsteori. Siden har utvikling og bruk av
verktøy basert på denne metoden fulgt meg hele mitt yrkesaktive liv. Vi følte som
studenter og unge forskere at vi var med på noe stort og ble kjent med de fremste
i verden på dette området.
Ditt yrkesliv og din livsgjerning.
Etter siv.ing-eksamen i 1968 ble jeg tilbudt en vit.ass.-stilling av Institutt for
statikk ved NTH og ble der introdusert for veiledning av studenter og for
prosjekter innen analyse av svingninger i konstruksjoner. Deretter søkte jeg
stipendiatstilling for å utvikle elementmetoden i analyse av svingninger. På den
tiden arbeidet Vegdirektorat med prosjektering av Nord-Hordalandsbroen nord
for Bergen. Dette var en 1200 m lang flytebro, og NTH og SINTEF fikk i oppdrag
å analysere denne broen utsatt for bølgekrefter. Gjennom dette arbeidet måtte jeg
sette meg inn i relevant hydrodynamikk og stokastiske svingninger, og dette
arbeidet ble etter hvert min dr.ing.-grad: «On dynamic analysis of floating
bridges». Etter stipendiatperioden var jeg ansatt i SINTEF fram til 1984 avbrutt
av noen vikariater ved Institutt for statikk og Institutt for marine konstruksjoner.
Et større prosjekt i den tiden var utvikling av et elementprogram for analyse av
turbinskovler for Kværner Brug. Samtidig ble analyse av bunnfaste plattformer i
stål og betong for Nordsjøen viktig, og jeg og en kollega Ragnar Sigbjörnsson
holdt flere kurs om svingninger i disse konstruksjonene og ga ut boken «Dynamisk
analyse av konstruksjoner» som er blitt mye brukt. Oljedirektoratet krevde på den
tiden at flere plattformer i Nordsjøen ble instrumentert for å måle vind og
bølgedata og påkjenning og respons i konstruksjonen. Målsetningen var å
verifisere konstruksjonsberegningene og sikkerheten gjennom systemidentifikasjon og tilstandsovervåking, og jeg ble prosjektleder for denne systemidentifikasjonen. Dette arbeidet fortsatt for Gullfaks og Troll etter at jeg flyttet til
Stavanger og begynte i Statoil i 1984. Her ledet jeg også et forskningsprogram på
tilstandsovervåking av stål og betongplattformer, særlig så vi på metoder for å
oppdage sprekker, sprekkvekst og fundamentovervåking. Både i SINTEF og i
Statoil var jeg interessert i konstruksjoners pålitelighet og gjennom et samarbeid
med professor C Allin Cornell ved Stanford University fikk jeg anledning sammen
med min familie å tilbringe et år ved Stanford for å arbeide med dette temaet.
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Jeg hadde fortsatt interesse for akademia og i 1986 søkte jeg og fikk en professor
II-stilling i mekaniske fag ved Sivilingeniørutdanningen i Stavanger. I første
omgang gjaldt det støtte til petroleumsutdanningen. I 1994 sluttet jeg i Statoil for
å tiltre full stilling som professor i mekaniske fag i det som da var blitt Høgskolen
i Stavanger. Det ble mer utfordrende for meg å arbeide med unge mennesker og
være med å bygge opp masterutdanning og dr.gradsutdanning i Offshoreteknologi i Stavanger enn å fortsette som en av mange i Statoil.
Ved HiS var det mange oppgaver å ta fatt på innen oppbygging av fagområdene
marin teknologi, konstruksjonsteknikk og vedlikehold. Sammen med gode
kontakter i industrien etablerte jeg Senter for drift og vedlikehold og var senterets
leder fram til 2003 da jeg ble valgt som rektor ved HiS. I 1999 fikk HiS rett til å
tildele dr.ing-grad i petroleumsteknologi og offshoreteknologi og søkte i 2003 om
å bli universitet etter at ny lovgiving åpnet for dette.
Etter å ha blitt kvalitetsvurdert av to komiteer oppnevnt av NOKUT ble
Universitetet i Stavanger (UiS) etablert ved kongelig resolusjon 29. oktober 2004
med virkning fra 1. januar 2005. I min rektorperiode var utfordringen for meg å
lede universitetet i å finne sin plass i universitetssystemet og stake ut veien videre.
Blant annet etablerte vi forskningsselskapet IRIS som er 50 % eid av UiS og
stiftelsen Rogalandsforskning. Etter rektorperioden var jeg et halvt år ved UNIS
på Svalbard og arbeidet med offshorekonstruksjoner i is. I 2008 utlyste
Forskningsrådet såkalte sentre for miljøvennlig energi FME i 7 år. Sammen med
UiB, UiA, Ålborg Universitet, CMR og Unifob dannet UiS NORCOWE – norsk senter
for offshore vind energi og fikk bevilgning. Her var jeg med i senterledelsen til
2013.
Hvordan har du opplevd livet i akademiet og hva har NTVA gitt deg?
Gjennom deltagelse i styret, teknologiforum og gjennom fagmøtene her i
Stavanger har jeg fått mange gode impulser og bedre forståelse for teknologiens
betydning i samfunnet. På mange måter har virksomheten i akademiet vært en
forlengelse av mitt virke som professor og rektor. Jeg har vært opptatt av at vi
skal se utover vårt snevre fagfelt og bli orientert på et bredt felt. Jeg hadde håpet
at flere medlemmer også skulle se det slik og delta med regelmessig i akademiet.
Noen råd/synspunkter på akademiets fremtidige arbeid.
Det er strenge krav for å bli tatt opp i akademiet, og det er viktig for akademiets
anseelse og renommé. Jeg skulle ønske at vi kunne rekruttere yngre medlemmer
ved å endre kravene slik at en kunne se mer av potensialet hos den enkelte i
innvalgsammenheng enn bare på hva en har prestert.
I den raske utviklingen som teknologien har i dag vil det være viktig at NTVA
fokuserer på de etiske problemer som denne utviklingen skaper.
Hobbyer?
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Jeg har hele mitt liv vært kirkelig engasjert. Det har ført meg inn i mye frivillig
arbeid på dette området som menighetsråd, kirkebygg både i Trondheim
(Kolstad) og Stavanger (Stokka) og tjeneste innenfor Y ‘s Men-bevegelsen.
Videre har hagearbeid og restaurering av hus på vårt landsted Ims ved
Høgsfjorden i Sandnes vært viktig avkobling.
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INTERVJU MED HUGO PARR
Fra juristmiljø i Stavanger, til en omfattende realfagsutdannelse og 37 år som en meget sentral forskningsbyråkrat
Hugo Parr gikk våren 2019 av som leder av programstyret i Oslo. I den
forbindelse bringer vi et lite avskjedsintervju.
Hvor har du vokst opp og hva drev din
familie med?
Barndommen var i Stavanger. Så ble det
Oslo, men med tre viktige år i Paris, der jeg
gikk på ungdomsskole. Jeg snakker
fremdeles flytende fransk. Begge mine
foreldre, min farfar og min søster var
jurister, så jeg ble på en måte «familiens
sorte får» 😊 Men min kone er utdannet
matematiker, og våre tre sønner er alle sivilingeniører! To av dem fra NTNU, en fra
INSA-Toulouse.
Hva var det som gjorde at du satset på en
utdannelse innenfor teknikk/naturvitenskap?
Jeg ble svært opptatt av både matte og fysikk på gymnaset, vi hadde meget dyktige
lærere i dette på Oslo Katedralskole. Jeg kan huske en episode fra gymnaset, hvor
noen forklarte meg hva komplekse tall er, med den mystiske i = kvadratroten av 1 på den loddrette aksen!! Dette fascinerte meg, og på universitetet tok jeg raskt
et emne innen kompleks analyse. Og så ble det etter hvert fysikk, med Fulbrightstipend og B.Sc. og M.Sc. på University of Washington i Seattle, og deretter Dr.
Philos. i eksperimentell faststoff-fysikk på Blindern i 1976.
Hva opplever du at utdannelsen har gitt deg av viktig forståelse?
Jeg har alltid vært fascinert av naturvitenskapene, og fulgt med i nye oppdagelser
på alle områder, også innen astronomi og geologi osv. Samfunnsvitenskapene har
interessert meg mye mindre, selv om jeg som byråkrat har bidratt til å finansiere
en del forskning på disse områdene.
Ditt yrkesliv og din livsgjerning?
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På 1970-tallet arbeidet jeg noen år på FFI, først som soldat, senere som forsker
innenfor fjernmåleteknikk. På FFI var jeg med på å utvikle laser avstandsmålere,
som senere ble industrialisert i Simrad Optronics. Så, i 1978, ble jeg ansatt i Oljeog energidepartementet, som leder av seksjonen for forskning og utvikling. Der
var jeg i 6 år, og hadde blant annet ansvar for de såkalte Teknologiavtalene med
utenlandske oljeselskap, som måtte forplikte seg til å gjøre FoU i Norge. Volumet
av disse avtalene ble til sammen på 2.6 milliarder kr over 15 år, og de bidro meget
sterkt til at Norge raskt utviklet seg fra null til å ha en verdensledende
kompetanse innen olje og gass. Etter et par år i Veritas og Statens Teknologiske
Institutt ble jeg i 1987 ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet, også der med
ansvar for forskning og utvikling, og for romvirksomheten. Romvirksomheten ble
jeg spesielt godt kjent med da jeg i 1996-99 var Rådsleder for ESA, European
Space Agency. Byråkrat-karrieren fortsatte i Administrasjonsdepartementet, med
ansvar for en avdeling for IT-politikk, og tilslutt med 6 år i Miljøverndepartementet, der jeg arbeidet med nordområdene. Til sammen var jeg byråkrat
i 37 år. Nesten ingen av mine kolleger hadde bakgrunn i realfag eller teknologi,
de fleste var økonomer eller jurister.
Dine hobbyer og interesser?
Jeg har spilt sjakk siden guttedagene. Som voksen har jeg deltatt i sjakk-NM 18
ganger, men aldri på noe nær topp-nivå. Jeg var også president i Norges
Sjakkforbund fra 2001-2004. En annen viktig hobby er pianospill, mest klassisk,
men også ragtime. Se http://www.parrsiden.net/, der ligger over 50 stykker jeg
har spilt inn.
Hvordan har du opplevd livet i akademiet og hva har NTVA gitt deg?
Det har vært meget inspirerende. Gode kolleger både i programstyret i Oslo, og i
NTVAs styre. Vi har rigget veldig mange interessante møter i disse årene. Og det
er flott at alle møter er åpne og gratis for alle interesserte. De siste årene har vi
også begynt med møter med/hos bedrifter og næringsvirksomhet i Oslo-området,
det er en fin utvidelse av Oslo-programmet.
Noen råd/synspunkter på akademiets fremtidige arbeid.
Jeg håper at NTVA snarest får økonomi til å styrke sin stab med 1-2 årsverk. Både
Lars Thomas Dyrhaug og Ingrid Venås har gjort en fenomenal innsats. Dernest:
akademiets medlemmer bør etter eget valg dele seg inn i ulike grupper med
spesiell kompetanse, for eksempel Biologi/bioteknologi, Data og digitalisering,
Kjemi, Energi osv. Dermed kan hver gruppe organisere egne fora/samlinger
innenfor hvert av disse områdene. Men dette fordrer også en styrking av
sekretariatet. Og jeg håper at NTVA i større grad kan bli høringsinstans for ulike
offentlige saker som er på høring. Et aktuelt eksempel kan være Rammeplanen for
Vindkraft, der et forslag ble lagt ut på høring 1. april i 2019.
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NTVAS STYRE OG ADMINISTRASJON
Styret 2017-2018
President
Visepresident
Registerfører
Styremedlem og leder av Industrielt Råd
Styremedlem og leder av programkomité, Bergen
Styremedlem og leder av programkomité, Oslo
Styremedlem og leder av programkomité, Stavanger
Styremedlem og leder av programkomité, Trondheim

Torbjørn Digernes
Karl A Almås
Sveinung Løset
Hans Kåre Flø
Geir Anton Johansen
Hugo Parr
Ivar Langen
Mari-Ann Einarsrud

Styret 2018-2019
President
Visepresident
Registerfører
Styremedlem og leder av Industrielt Råd
Styremedlem og leder av programkomité, Agder
Styremedlem og leder av programkomité, Bergen
Styremedlem og leder av programkomité, Oslo
Styremedlem og leder av programkomité, Stavanger
Styremedlem og leder av programkomité, Trondheim

Torbjørn Digernes
Arvid Hallén
Sveinung Løset
Hans Kåre Flø
Tor Inge Waag
Geir Anton Johansen
Hugo Parr
Ivar Langen
Mari-Ann Einarsrud

Programkomiteer 2018–2019
Programkomité for Agder
Tor Inge Waag, leder
Knut Henriksen
Julio Jose Gonzalez

Programkomité for Bergen
Geir Anton Johansen, leder
Johnny Johannessen
Hans Munthe-Kaas
Ole Gunnar Søgnen
Anne Marit Blokhus
Pinar Heggernes
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Programkomité for Stavanger
Ivar Langen, leder
Arild Bøe
Kjetil Stuland
Sigmund Stokka
Alfred Nordgård
Hans Olav Hide
Per Arne Bjørkum

Programkomité for Oslo
Hugo Parr, leder
Torleiv Maseng
Elen Roaldset
Ragnhild Sohlberg
Torleif Hauge
Dag Kavlie

Programkomiteen i Oslo høsten 2018. Fra venstre Dag Kavlie, Torleiv Maseng, Ragnhild
Sohlberg, Hugo Parr, Elen Roaldset og Torleif Hauge

Programkomité for Trondheim
Mari-Ann Einarsrud, leder
Asbjørn Rolstadås
Karl A. Almås
Arvid Næss
Barbara Matusiak
Stig W Omholt

NTVAs industrielle råd

Valgkomité 2018-2019

Hans Kåre Flø, leder

Asbjørn Rolstadås, leder
Anne Grete Hestnes
Signe Kjelstrup
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Priskomité NTVAs
Ærespris

Sekretariat

Marianne Harg, leder
Rolf Andersson
Eivind Hiis Hauge
Unni Steinsmo
Oddvar Aaserud

Lars Thomas Dyrhaug,
generalsekretær
Ingrid Venås, sekretær

NTVA Årbok 2018

115

STYRETS BERETNING 2018
Styrets arbeid
Styret har i 2018 arbeidet aktivt ut fra akademiets målsetning om at NTVA skal
fremme naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap, forskning og utvikling.
NTVA skal være en toneangivende nasjonal arena for faktabasert debatt om
naturvitenskapens og teknologiens betydning for norsk verdiskaping og en
bærekraftig samfunnsutvikling.
NTVA har i flere år arbeidet for å oppnå en større synlighet i norsk offentlig
debatt og derved gi akademiet mer gjennomslag for sin kunnskapsbaserte
forståelse av den næringsmessige og teknologiske utviklingen i Norge.
15. februar 2017 holdt NTVA en strategikonferanse med mål om å utvikle en ny
handlingsplan.
I 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 det offentlige rom med akademiets kunnskap
og budskap
6. Informasjons-/kontaktvirksomhet i forhold til offentlige myndigheter
7. Mer aktivt samarbeid med Industrielt Råd
NTVAs styre holdt fire møter i 2018 og behandlet 37 ordinære saker. I tillegg
kom et stort antall referatsaker.

NTVA Årbok 2018

117

NTVA opprettet i begynnelsen av 2018 en egen rekrutteringskomité. Fra venstre Ingvald
Strømmen, Torbjørn Digernes, Svenn Ullring, Kjetil Martin Stuland, Ragnhild Sohlberg,
Edel Elvevoll og Hans Kåre Flø

Utgivelser
I 2017 utga NTVA boken «Teknologien endrer samfunnet». Den omhandler mer
enn 15 muliggjørende teknologier som danner et viktig grunnlag for det store
teknologiskiftet som nå pågår.
I 2018 har akademiet sammen med utvalgte medarbeidere skrevet boken «Det
nye digitale Norge – Teknologien endrer samfunnet». Boken tar opp mulige
konsekvenser innføringen av de mange teknologiene som ble omtalt i boken fra
2017. Manus til boken ble sendt til trykkeriet før årsskiftet 2018/19 og etter
planen skal den trykte boken foreligge i mars 2019.

Audiens

H.M. Kongen mottok presidenten og generalsekretæren i audiens på Slottet
fredag 26. oktober.

Administrasjonen

NTVAs kontor er på Lerchendal gård i Trondheim og 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 Agder, Bergen, Oslo, Stavanger eller Tromsø om ikke annet er
opplyst.
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Møter og seminarer
I 2018 hadde NTVA 31 arrangementer i egen regi, i tillegg arrangerte akademiet
to seminarer i samarbeid med IVA Väst, et fellessymposium med DNVA i Oslo
(se omtale nedenfor) og to seminarer i Oslo-området i samarbeid med
Industrielt Råd (et vårmøte sammen med Kjellermiljøet og et høstmøte med
DNV GL). NTVA Teknologiforum 2018 ble arrangert i Ingeniørenes Hus i Oslo
12. november der tema var «Grip mulighetsrommet: Bli en del av det nye
smarte næringslivet».
Seminarene i samarbeid med IVA Väst ble holdt i Oslo og Gøteborg i
vårsemesteret. Temaet var «Smart Industri».
Årsmøtet i Industrielt Råd og etterfølgende seminar ble holdt i Oslo 8. 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, på julemøtet var også
Academia Europea medarrangør.

Agder

Det ble arrangerte fire møter i Agder i 2018, ett i Kristiansand på Gimle Gård i
samarbeid med Agder Vitenskapsakademi. De tre andre i Grimstad, i lokalene
til Universitetet i Agder.

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, mens det norske møtet i
samarbeid med IVA Väst ble arrangert i den svenske ambassadørens bolig.
NTVA arrangerte sammen med Kjellermiljøet et ettermiddagsmøte i auditoriet
i Kunnskapsbyen Kjeller i vårsemesteret og et møte sammen med DNV GL i
lokalene til DNVA i høstsemesteret.
NTVA Teknologiforum 2018 ble arrangert i Ingeniørenes Hus i Oslo.

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 siste høstmøtet ble arrangert som
julemøte med servering av en enkel middag.
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7. mars var det møte i Arkeologisk Museum i Stavanger. Temaet var Teknologi som
endrer media. Innledere var Helle Bøe Øverbye, Schibsted og Lars Helle, Stavanger
Aftenblad.

Tromsø

I Tromsø ble det både i vårsemesteret og i høstsemesteret avholdt ettermiddagsseminarer på Norges Fiskerihøyskole i Breivika.

Trondheim

I Trondheim var det seks arrangement. To av vårmøtene og julemiddagen ble
arrangert på Lerchendal gård. To ettermiddagsmøter ble arrangert på NTNUs
campus på Gløshaugen og et møte ble arrangert på Klubben i Studentersamfundet i Trondheim i samarbeid med Studentersamfundet. Foredraget ved
julemøtet 7. desember ble holdt i spisesalen ved SINTEFs hovedkontor,
Strindvegen 4 hvor nobelprisvinner Edvard Moser fortalte om kartleggingen av
hvordan hjernen skaper en sans for og følelse av tid.

Spesielle arrangementer
Fellesseminar med IVA Väst: «Smart Industri»

6. mars var det fellesseminar med IVA Väst i Den Svenske ambassadørens bolig.
Det ble arrangert en oppfølgingen av seminaret i Gøteborg 12. april. Tittelen var
«Smart Industri». Det var fem foredrag:
- Odd Myklebust, forskningssjef, SINTEF Raufoss: Industri 4.0 på
norsk/Smart industri
- Dr. Thomas Lezama, Director Manufacturing research and advanced
engineering, Volvo Group Trucks Operations: Transformasjon til Industri
4.0
- Hans Erik Vatne, PhD, Chief Technology Officer, Norsk Hydro ASA: Konkrete
eksempler på bruk av Industri 4.0 i Hydro
- Line Hagman, Production Planner, Hydro Energy Markets:
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- Jesper Sundström, Senior Partner og advokat innen immaterielle
rettigheter, Zacco, Gøteborg: Intellectual Property (IP) og Industri 4.0

Teknologiforum 2018: «Grip mulighetsrommet: Bli en del av
det nye smarte næringslivet»

Teknologiforum 2018 ble arrangert i Ingeniørenes Hus i Oslo 12. november. Det
var NTVAs Industrielle Råd som stod for program og gjennomføring.
Det var 73 personer tilstede på arrangementet.

Tema for fagmøter
NTVA arbeidet løpende med en rekke aktuelle tema i 2018.
Energi og klima
- Batterier og smarte elnett: Stavanger 18. april
- Thoriumbasert kjernekraft: Stavanger 21. november
Marine og maritime næringer
- Autonome fartøyer: Oslo 25. april
- Hydrogen som drivstoff i maritim transport: Bergen 23. oktober
- Ny metode for tilstandsovervåkning av stålstrukturer subsea, topside og
landbaserte anlegg: Agder 25. oktober
Digitalisering
- Big Data for norsk verdiskapning: Oslo 21. februar
- Digitalisering av norsk sokkel: Utfordringer, muligheter og konkrete
resultater: Oslo 1. mars
- Smart Industri: Oslo 8. mars
- Digitalisering og omstilling: Bergen 8. mai
- Digitalisering og digitale strategier: Agder 7. juni
- Kunstig intelligens, med konkrete anvendelser i Norge: Oslo 10. desember
Teknologi og samfunn
- Plastics – from use to it ends up as micro plastics on our dinner plate:
Trondheim 15. februar
- Teknologi som endrer media: Stavanger 7. mars
- Vei- og gatenettets rolle for byutvikling: Mindemyren – potensialer for
Bergens nye sentrum: Bergen 20. mars
- Datasikkerhet: Trondheim 20. mars
- Elektroniske penger – kan vi stole på det? Blockchain m.v. og nye
anvendelser: Oslo 18. september
- Teknologi for å redusere CO2-utslipp: Oslo 24. oktober
- Er plastproblemet løsbart? – Fokus på tekniske og politiske løsninger:
Trondheim 6. november
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- Ny teknologi endrer media: Bergen 27. november
Innovasjon, utdanning og forskning
- Hjernens vannveier: Bergen 30. januar
- Nobelprisen i fysiologi/medisin 2017: Om Circadiane Rytmer og den
Biologiske Klokken: Stavanger 31. januar
- Biologiske klokker i Arktis: Tromsø 5. mars
- Fra forskning til kommersielt næringsliv: Kjellermiljøenes bidrag: Kjeller
15. mars
- Pilottesting og eksperimentell utvikling av produkter og tjenester: Agder
12. april
- Utvikling av kompetanse: Vår viktigste «fornybare næring»: Trondheim
17. april
- I4Helse: møteplass, tilrettelegger, opplæringsverksted innen helse og velferd:
Agder 13. september
- Medical Visualization: Visualizing the Invisible: Bergen 18. september
- Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke?
Stavanger 19. september
- Fremtidens matproduksjon – laboratoriedyrket kjøtt: Trondheim 2. oktober
- Romforskningens nye æra – teknologi eller science fiction: Stavanger
24. oktober
- Nye molekylære muligheter: Tromsø 30. oktober
- Hjernens mekanismer for tid og sted: Trondheim 7. desember

Det var mer enn fullt hus i Samfundet i Trondheim da temaet var «Fremtidens
matproduksjon - laboratoriedyrket kjøtt» 2. oktober.
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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.
CAETS – hadde 10. til 13. september møter og seminar i Montevideo i Uruguay.
Det faglige temaet for disse møtene var bioøkonomi knyttet til utnyttelse av
Uruguay og Sør-Amerikas store skogressurser. Av tidsmessige og
ressursmessige årsaker var NTVA forhindret fra å delta på dette
arrangementet, men akademiet planlegger å komme tilbake for fullt til CAETSaktiviteter i 2019.

European Council of Academies of Applied Sciences,
Technologies and Engineering – Euro-CASE
Euro-CASE bestod ved utgangen av 2018 av 23 ulike nasjonale akademier.
Euro-CASE holdt sin årskonferanse i Zurich i Sveits 24. september og emnet for
arrangementet var: «How will Artificial Intelligence Shape the Future.»
SAPEA-prosjektet fortsetter sitt arbeid med å utarbeide vitenskapsunderlag for
politikkutvikling. NTVA hadde to medlemmer i arbeidsgruppen som i 2018
utarbeidet rapporten Novel Carbon Capture and Utilization Technologies.
SAPEA-prosjektet er en del av det europeiske Science Advice Mechanism som
skal gi råd vitenskapelig baserte råd om politikkutforming i EU.

Nordisk samarbeid
NTVA har flere ganger hvert år samtaler og møter med vårt svenske
søsterakademi Kungliga Ingeniörsvetenskapsakademien, IVA. NTVA har også
møter med vårt danske søsterakademi – Akademiet for de Tekniske Videnskaper (ATV). Møtene er gode steder for uformell nordisk dialog og samarbeid.
NTVAs Oslo-avdeling hadde våren 2018 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.)

NTVA Årbok 2018

123

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 DNVA og NTVA ved syv 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 2018 fant sted 10. april. Tema var «Grønn konkurransekraft
om omstilling – et akademiperspektiv».
Arrangementet var for inviterte, og det deltok ca 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 2018 ett møte 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.

Academia Europea
Julemøtet i Bergen ble arrangert i samarbeid med Tekna og Bergensnoden av
Academia Europaea.

Kontakten med landets politiske og forskningspolitiske
miljø
NTVA tar regelmessig initiativ overfor politikere og offentlige myndigheter.
Disse mottar invitasjoner til møter og seminarer. NTVA hadde i 2018 bl a møter
med sentrale personer fra Nærings- og fiskeridepartementet.
24. mai var en større delegasjon fra NHOs administrasjon invitert til NTVAs
lokaler på Lechendal gård. Det ble holdt et seminar hvor en del av akademiets
medlemmer og andre eksperter gjennomgikk viktige sider ved de store
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teknologiske endringer som nå er på gang. NHO presenterte et utkast til sin
perspektivanalyse av norsk næringsliv som ble grundig kommentert og
vurdert. NHOs ferdige analyse ble senere fremlagt under Arendalsuka.

En delegasjon fra NHO besøkte NTVA på Lerchendal gård 24. mai

Medlemsinformasjon
Det totale medlemstallet 31. desember 2018 var 605 hvorav 15 æresmedlemmer og 26 utenlandske medlemmer. Tilsvarende tall pr. 31. desember
2017 var 593 medlemmer, hvorav 15 æresmedlemmer og 25 utenlandske
medlemmer.

Nye medlemmer
Yong Bai

Professor

Rune Bredesen

Forskningsdirektør

Remi Eriksen

Group President og
CEO
Vice President

Kjell Einar
Eriksson
Bjørn Kjærand
Haugland
Jasna Bugunovic
Jakobsen

EVP & direktør for
Bærekraft
Professor

Zhejiang University, Hangzhou,
Kina
SINTEF Materialer og Kjemi,
SINTEF ASA
DNV GL Group
Digital Partnering, DNV GL
DNV GL
Institutt for
konstruksjonsteknikk og
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Arne Krokan

Professor

Cathrine Lillo

Professor

Christian
Nørgaard Madsen
Håvard I Moe

Adm.dir.

materialteknologi, Universitetet
i Stavanger
Institutt for sosiologi og
statsvitenskap, NTNU
Institutt for kjemi og
biovitenskap, Universitetet i
Stavanger
Multiconsult ASA

Konserndirektør

Elkem Technology, Elkem ASA

Muk Chen Ong

Professor

Peter Ruoff

Professor

Pål Egil Rønn
Tor Steinar Schei

Styreleder og daglig
leder
Teknisk direktør

Institutt for
konstruksjonsteknikk og
materialteknologi, Universitetet
i Stavanger
Institutt for kjemi og
biovitenskap, Universitetet i
Stavanger
AF Gruppen ASA, Østerhus
Gruppen, Gålå Eigedom AS
Cybernetica AS, Trondheim

Svein Stølen

Professor og rektor

Universitetet i Oslo

Kristin Vinje

Dekan for forskning

Universitet i Oslo

Hans Weinberger

Museumsdirektør

Norsk Teknisk Museum

Geir Henning
Wintervoll
Dag T Wisland

CEO

Finnfjord AS, Finnsnes

Professor

Chong-Yu Xu

Professor

Institutt for informatikk,
Universitet i Oslo
Institutt for geofag, Universitetet
i Oslo

Medlemmer avgått ved døden
Jon Steinar Gudmundsson
Liv Fiksdal
Rigmor Austgulen
Kjell Grue
Kaare Flaate
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Æresmedlemmer
I 2018 ble det ikke utnevnt nye æresmedlemmer av NTVA. Akademiets
selvpålagte kvote på 15 personer var full.

NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi
Finn Gunnar Nielsen fikk tildelt NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi for
sin banebrytende forskning på og utvikling av fornybar energi, spesielt
innenfor flytende vindturbiner. Mange nøkkelpersoner har vært involvert i
arbeidet, men Finn Gunnar Nielsen har hatt en gjennomgående sentral rolle i
hele prosjektets utvikling fra prototyper og til første realisering. Han og hans
miljø har gjennom banebrytende forskning, bidratt til å gjøre energi fra Hywind
betydelig mer konkurransedyktig på verdensmarkedet ved økt energifangst og
derved lavere enhetskostnad.

Industrielt råd
Ved utgangen av 2018 var det 45 bedrifter og organisasjoner i rådet.
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 8. mars i DNVAs lokaler i Drammensveien
78.
Hans Kåre Flø, Tekna, ble valgt som ny leder for perioden 2017–2018 på
årsmøtet i 2017. De andre styremedlemmene er Christian Nørgaard Madsen,
Multiconsult, Kari Nygaard, Norsk institutt for luftforskning og Tore Ulstein,
Ulstein Group ASA. NTVAs president, visepresident og generalsekretær er
styremedlemmer i egenskap av sine verv.
Etter det formelle årsmøtet var det et seminar med tittelen «Hvordan kan vi
styrke samspillet mellom industri, institutter og akademia? – Samfunnsutfordringer som kilde til industriell utvikling».

Medlemsbedrifter og deres representanter 2018
Christian Michelsen Research AS
Disruptive Technologies AS
DNV GL
Forsvarets forskningsinstitutt
Fred. Olsen & Co.
GE Vingmed Ultrasound AS

Adm.dir. Arvid Nøttvedt
CEO Erik Fossum Færevaag
Konsernsjef Remi Eriksen
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
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Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for
ingeniør- og naturvitskap
Institutt for energiteknikk
IRIS
Kongsberg Norspace AS
Lundin Norway AS
Kværner AS

Multiconsult AS
NEXANS Norway AS
Norconsult AS
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Stiftelsen NORSAR
Norsk Hydro asa
Norsk Institutt for luftforskning – NILU
Norsk institutt for vannforskning – NIVA
Norsk olje og gass
Norsk Regnesentral
Norsk Romsenter
NTNU – Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet
Protector Intellectual Property
Consultants AS
SINTEF ASA
SINTEF Ocean
Statnett
Syslab International
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig
forening
Telenor Norge AS
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Prorektor forsking Gro Anita Fonnes
Flaten
Førsteamanuensis Jens Kristian Fosse
Adm.dir. Nils Morten Huseby
Direktør Sigmund Stokka
Adm.dir. Ellen Dahler Tuset
Prosjektdirektør Bjørn Sund
Senior technical safety engineer
Nicolai Christensen
Fredrik Finseth
Torbjørn Andersen
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
Adm.dir. Morten Smelror
Adm.dir. Lars Andresen
Dekan Anne Cathrine Gjærde
Adm.dir. Anne Strømmen Lycke
Head of Technology Hans Erik Vatne
Adm.dir. Kari Nygård
Adm.dir. Greta Bentzen
Adm.dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Adm.dir. Lars Holden
Adm.dir. Bo Nyborg Andersen
Direktør Johan E Hustad
Professor Ingvald Strømmen
Daglig leder Morten Balle
Adm.dir .Alexandra Bech Gjørv
Adm.dir. Vegar Johansen
Spesialrådgiver Oddvar I Eide
Kundeansvarlig Erik Skjelbred
Spesialrådgiver Jan Bråten
Daglig leder Jan S Johannessen
Seniorrådgiver Hans Kåre Flø
Leder Research Agenda Dagfinn
Myhre
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UiT – Norges Arktiske Universitet
Ulstein Group ASA
Umoe AS
Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo, Det matematisknaturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
ÅF Norge

Moderniseringsdirektør Arne Quist
Christensen
Rektor Anne Husebekk
Universitetsdirektør Jørgen Fossland
Deputy Managing Director Per-Olaf
Brett
Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe
Rektor Karl-Heinz Frank Reichert
Universitetsdirektør Seunn SmithTønnessen
Dekan Michael Rygaard Hansen
Instituttleder Petter Erling Bjørstad
Visedekan Kristin Vinje
Dekan Øystein Lund Bø
Adm.dir. Christopher Klepsland

Økonomi
Regnskap for 2018
Regnskapet for 2018 viser en omsetning på kr 3 037 702 og et driftsmessig
overskudd på kr 163 515. Dette var noe mindre enn i 2017 som ga et
driftsmessig overskudd på kr 202 161. 2018 skulle egentlig hatt et underskudd
kr 60 000, men betalingen for trykkingen av akademiets nye bok om «Det nye
digitale Norge – Teknologien endrer samfunnet» skjer først ved levering våren
2019.
NTVAs drift preges fortsatt av stor nøkternhet i alle ledd og prosesser. Det er
økt faglig aktivitet og uendret statlig støtte som er hovedforklaringen til et
lavere driftsresultat.
Det er kontingentene fra NTVAs industrielle råd som stadig er den viktigste
inntektskilden for NTVA. NTVA hadde i 2018 45 industrimedlemmer, opp fra
38 i 2017. Inntektene fra Industrielt råd gikk opp fra 1 421 000 kroner i 2017
til kr 1 595 000 i 2018.
Nærings- og fiskeridepartementet ga NTVA i 2018 et tilskudd på 1,2 millioner
kroner. I tillegg fikk NTVA et tilskudd på kr 90 000 fra Norges forskningsråd.
Øvrige inntekter utgjorde i 2018 119 000 kroner. NTVAs regnskapsfører var i
2018 Widar Nyheim. Regnskapet for 2018 blir revidert av det statsautoriserte
revisjonsfirmaet Deloitte.
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Budsjett for 2019
Budsjettet for 2019 er basert på en økning av inntektene fra Industrielt råd til
1 800 000 kroner. Når dette beløpet økes, skyldes det at det en aktiv verving av
nye medlemmer til Industrielt råd samtidig med at tilbudet til eksisterende
medlemmer opprettholdes.
Det forutsettes at bevilgningene fra Næringsdepartementet og Norges
forskningsråd på til sammen 1 290 000 kroner opprettholdes. Det legges opp
til øvrige inntekter på kr 200 000. I tillegg forventes det en netto finansinntekt
på 40 000 kroner. Det betyr en samlet inntektsramme på 3 340 000 kroner.
Det foreslås et budsjett for 2019 på kroner 4 113800 kroner. Det skal i 2019
skje en klar økning i profileringsinnsatsen, bl a gjennom lansering av en ny
kommunikasjonsplattform på nettet. Det legges i budsjettet for 2019 vekt på at
akademiet kan fortsette sin påbegynte organisasjonsutviklingsprosess og
samtidig støtte spesielle arrangementer og publikasjoner. Budsjettet for 2019
er preget av spesielle omstillingskostnader. Det skyldes at både akademiets
sekretær og generalsekretær går av med pensjon i 2019 og blir erstattet av nye
personer med introduksjonskostnader og en periode med doblet bemanning
for kunnskapsoverføring i de aktuelle funksjonene. Driftsunderskuddet er
beregnet til kroner 793 800 og skal dekkes ved å bruke midler fra NTVAs
egenkapital. Det er utarbeidet et budsjett for påfølgende år som viser et
overskudd på kroner 70 200.
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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 2018 blir vedtatt av NTVAs styre 26. februar 2019.

Trondheim, 26. februar 2019
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REGNSKAP OG BUDSJETT
RESULTATREGNSKAP

Note

Regnskap
2017

Regnskap
2018

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

100 000
1 190 000
1 633 500
98 235
3 021 735

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

1 206 423
514 027
512 840
463 983
150 714
64 935
-30 000
2 882 921

172 075

138 814

30 087
30 087

24 702
24 702

ÅRSRESULTAT

202 161

163 515

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

202 161
202 161

163 515
163 515

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
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Netto finansposter
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BALANSE

Note

Regnskap
31.12.2017

Regnskap
31.12.2018

216 051

199 506

3 676 621
3 892 672

3 815 765
4 015 271

SUM EIENDELER

3 892 672

4 015 271

EGENKAPITAL
Annen formålskapital 1.1.
Overført til annen formålskapital
Sum egenkapital

3 346 028
202 161
3 548 189

3 548 189
163 515
3 711 705

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

121 863
71 277
151 343
344 483

74 210
85 316
143 040
1 000
303 566

Sum gjeld

344 483

303 566

3 892 672

4 015 271

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

3

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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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.
4.1

4.2

4.3
4.4

Medlemmer
Akademiet består av:
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.
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.
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.
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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.
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7
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Styre og president
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.
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.
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.
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.
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.
Styret oppnevner programkomiteens vanlige medlemmer (Programkomiteens leder oppnevnes av Årsmøtet)
Styret forvalter akademiets midler. Styret ansetter generalsekretær og
fastsetter dennes arbeidsvilkår.
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Presidenten er akademiets øverste leder og representerer akademiet
utad. Visepresidenten er presidentens stedfortreder.

§7.
7.1

Generalsekretær
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.
Generalsekretæren leder arbeidet ved akademiets kontor og har
herunder ledelsesansvaret for annet personell tilknyttet kontoret.
Etter retningslinjer trukket opp av styret og i samråd med presidenten
representerer generalsekretæren akademiet utad.

7.2
7.3
§ 8.
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
§ 9.
9.1
9.2

9.3

Det industrielle råd
Akademiets industrielle råd har til oppgave å styrke forbindelsen
mellom akademiet og landets næringsliv.
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.
Akademiets styre vedtar retningslinjer for rådets sammensetning og
virksomhet.
Rådet velger selv sin leder som normalt skal være medlem av
akademiet. Rådet kan beslutte å etablere et arbeidsutvalg.
Akademiet har et finansieringsutvalg som består av representanter fra
rådet og akademiets ledelse etter retningslinjer fastlagt av styret.
Årsmøte
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.
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.
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9.4

9.5
9.6
9.7

§ 10.
10.1

10.2

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.
Årsmøtet fatter vedtak om hvilke regioner det skal oppnevnes
programkomiteer for.
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.
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.
Lovendringer
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.
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.
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Personer med betydelige vitenskapelige kvalifikasjoner
dokumentert gjennom anerkjente internasjonale publikasjoner.
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B.
C.
D.

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

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

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

4.

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

5.

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

6.

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

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.

Retningslinjer for tildeling av NTVAs hederstegn
Vedtatt på styremøte 16. oktober 2018
NTVAs hederstegn tildeles
A. for lang og verdifull innsats i akademiets ledelse eller andre oppgaver
knyttet til akademiets virksomhet
B. andre personer i eller utenfor akademiet som akademiet er stor takk
skyldig
C. personer som tildeles hederstegnet og ikke er medlemmer av akademiet,
tildeles medlemskap
Prosedyre for nominering og tildeling av NTVAs hederstegn
(på basis av dagens regler for æresmedlemskap).
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1. På det første styremøtet hvert år blir det tatt opp begrunnede forslag om
tildelinger av akademiets hederstegn Alle innkomne forslag, innsendt
gjennom foregående år, legges fram for styret.
2. Forslagsstilleren er ansvarlig for å utforme den begrunnelsen som styret
skal behandle. Det anbefales at det vedlegges anbefalingsbrev fra to andre
medlemmer av akademiet.
3. Frist for innsending av forslag er 31. desember hvert år. Alle medlemmer av
NTVA har forslagsrett.
4. Styret kan på eget initiativ – og uten forutgående kunngjøring – gjøre en
tildeling. Dette vil kreve enstemmighet i styret.

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

§2

§3
§4

Retningslinjer for NTVAs programkomiteer – mandat og
funksjon
Antall regioner NTVA skal ha programkomiteer i fastsettes av årsmøtet (NTVAs
lover § 9.5). Årsmøtet besluttet i 2006 at inntil nytt vedtak fattes skal NTVA ha
programkomiteer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Årsmøtet i 2019
(28.3.19) vedtok at det også skal være programkomité i Tromsø, slik at NTVA
nå har programkomiteer i følgende regioner:
•
•
•

Agder
Bergen
Oslo
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•
•
•

Stavanger
Tromsø
Trondheim

NTVAs styre har i sak 14/06 i møte 21. februar 2006 vedtatt følgende
retningslinjer for programkomiteene, med endring av punkt 3 i sak 8/19
i møte 26.2.19:
1.

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

2.

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

3.

Funksjonstiden for programkomiteens medlemmer er to år. Funksjonstid
for programkomiteens leder følger årsmøtene. De øvrige medlemmenes
funksjonstid løper fra de utpekes og i to år inntil eventuelle nye
medlemmer velges.

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
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• 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
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Norges Tekniske Vitenskapsakademi – NTVA

NTVA var en av sponsorene til Align Racing. AR er en frivillig organisasjon av studenter
ved Universitetet i Agder. Formålet er å bygge en Formula Studentbil og delta i konkur
ranser, bl.a. på Silverstone i Storbritannia. I 2018 mottok studentene i Agder prisen
som årets nykommer.

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

Årbok 2018

og naturvitenskap.

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

