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PRESIDENTEN HAR ORDET
Vi lever i en tid preget av endring.
Våren 2020 har vi til fulle erfart at
vår evne til å forutse fremtiden er
dårlig.
Pandemien
og
nedstengningen av samfunnet endret
livene våre, det norske samfunn og
norsk økonomi dramatisk fra en dag
til den neste.
I en slik tid søker vi alle informasjon
og kunnskap.
- For å forstå utfordringen vi står
overfor.
- For å bli informert om status og
forventninger om tiden som ligger
foran oss.
Vi er blitt oversvømmet av informasjon. Det har vært krevende for mange av
oss å vite hvilken informasjon og hvilke informasjonskilder man skal stole på.
Min påstand er at behovet for, og verdien av forskningsbasert kunnskap aldri
har vært større.
Styrking av forskning og formidling av forskningsbasert informasjon er et viktig
formål for NTVA og andre akademier. Dette preger all vår virksomhet, gir oss
inspirasjon og gjør oss relevante i samfunnet. I dagens samfunn er vitenskapelig
basert faktakunnskap en viktig motvekt til spredning av udokumenterte og
feilaktige påstander i samfunnsdebatten.
Aktiviteten vår i 2019 var preget av to hovedproblemstillinger og
utviklingstrekk. Klimautfordringene og behovet for å utvikle kunnskap,
teknologi for å skape et mer bærekraftig verdenssamfunn. Og digitaliseringen
som gir oss en lang rekke nye muligheter i privatliv, samfunnsliv og næringsliv.
Både klimautfordringene og digitalisering stiller oss overfor endringer som vil
prege oss alle.
Gjennom akademiets møter og bokutgivelser arbeider vi for å formidle
forskningsbasert kunnskap som kan gi enkeltmennesker, private virksomheter
og offentlig forvaltning bedre grunnlag for å møte endringene. I tillegg ser vi det
som en viktig oppgave å etablere møteplasser der allmennheten, bedrifter,
politikere og andre møter forskning og utdanningssektoren for å skape
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fellesskap og dele kunnskap som også er viktig for utdannings- og
forskningssektoren.
NTVA har gjennom 2019 gjennomført en fornying både gjennom at tidligere
generalsekretær og sekretær har gått av med pensjon etter mange års dyktig
innsats for akademiet, og gjennom fornying av hjemmesiden vår og økt bruk av
digitale virkemidler for å øke kjennskapen til akademiet og virksomheten vår.
Tidligere generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug ble høsten 2019 tildelt
akademiets hederspris for sin engasjerte innstas for NTVA. Jeg vil gjenta min
takk til Lars Thomas og Ingrid Venås for innsatsen de har lagt ned for NTVA.
Oppslutningen om fagmøtene våre har vist en positiv utvikling. Aktiv bruk av
sosiale medier og tiltak for digital synlighet gjør oss i stand til å nå ut til nye
målgrupper. Samtidig er vi opptatt av å skape gode tilbud som oppfyller vårt
formål og er av interesse for våre akademimedlemmer og støttespillere i
Industrielt råd.
Akademiet bidrar til formidling av kunnskap om teknologi og samfunnsutvikling gjennom våre bokutgivelser. Den siste boken vi gav ut, i 2019, var
artikkelsamlingen «Det nye digitale Norge» som belyser hvordan digitalisering
fører til endringer, utfordringer og nye muligheter i ulike deler av samfunnet.
Boka er blitt tatt godt imot og er distribuert på en rekke relevante konferanser
og tilgjengelig i nettbutikken vår.
NTVA har i år vist vår evne til å reagere raskt på nye samfunnsutfordringer.
Våren 2020 har vi måttet avlyse alle våre ordinære fagmøter rundt om i landet
etter at koronatiltakene ble innført. I stedet har vi arrangert en nettbasert
foredragsserie under tittelen «Teknologien møter pandemien», som har fått
stor og positiv oppmerksomhet. Webinarer og digital formidlingsvirksomhet vil
være en viktig del av akademiets aktivitet framover.
NTVAs rolle i det internasjonale akademisamarbeidet i Europa blir stadig
viktigere. I oktober var vi vertskap for årskonferansen til Euro-CASE som er
europaforeningen
for
teknologiske
vitenskapsakademi.
Gjennom
konferanseprogrammet rettet vi oppmerksomheten mot hvordan arbeidslivet
påvirkes av digitaliseringen, 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 for politikkutforming.
NTVA deltar i dette arbeidet gjennom Euro-CASE i prosjektet Science Advice for
Policy by European Academies (SAPEA). Etter forslag fra NTVA har flere norske
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deltakere deltatt i SAPEAs arbeidsgrupper, som utarbeider oversikt over
kunnskapsgrunnlaget for et politikkområde. I Norge har vi etablert en
samarbeidsavtale med Det Norske Videnskapsakademi for å fremme
forskningsbasert politikkutforming i Norge, og å bringe kompetanse fra NTVA
inn i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for politikk på energiområdet.
NTVAs Industrielle råd er et viktig forum for NTVA å nå ut til viktige
brukergrupper for vår formidling. Vi inviterer medlemmene av rådet til å bruke
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.
Vi ønsker å engasjere våre medlemmer og støttespillere i akademiets arbeid og
vil aktivt søke råd og innspill fra dere for å utvikle virksomheten slik at vi jobber
enda mer bedre for å oppfylle NTVAs formål. Akademiet skal være relevant og
aktuelt for medlemmene og andre sentrale målgrupper i samfunnet.
Jeg vil takke våre tillitsvalgte, engasjerte medlemmer og støttespillere for deres
bidrag til NTVA i 2019 og ser frem til å møte flest mulig av dere på våre
arrangementer når det blir mulig. I tillegg oppfordrer jeg dere alle til å følge
våre digitale kanaler og spre ordet om NTVAs arbeid.
Trondheim, 4. juni 2020

Torbjørn Digernes
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PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER I
2019
Snorre Aunet
Snorre Aunet, født 1965 i Trondheim, er
professor ved Institutt for elektroniske
systemer, NTNU, og professor II ved Institutt
for informatikk, Universitetet i Oslo. Han ble
elektronikkingeniør fra Trondheim ingeniørhøgskole i 1987 og cand. scient. i informatikk,
UiO, i 1993. Noen år med konstruksjon av
integrerte kretser hos Nordic VLSI ble
etterfulgt av stipendiatstilling ved Institutt
for fysikalsk elektronikk, NTNU. Etter fullført
dr.ing.-grad i 2002, har Aunet hatt ulike
stillinger ved NTNU og UiO. Han har publisert
mer enn 100 vitenskapelige artikler med
fagfellevurdering og står bak 2 patenterte
ideer.
Aunet har undervist emner innen konstruksjon av mixed-signal integrerte kretser, datamaskinarkitektur samt laveffektelektronikk, og veiledet mer enn 50 master- og ph.d.-studenter. Mange av disse
arbeidene har vært gjennomført, eller gjennomføres i samarbeid med, bedrifter
som Atmel Norway, Disruptive Technologies, Energy Micro/ Silicon Labs,
Integrated Detector Electronics, Nordic Semiconductor, Q-Free m.fl.
Forskningsinteressene har de senere årene særlig dreid seg om konstruksjon
av laveffekt/lavenergi integrerte kretser. I tillegg til de nevnte aktivitetene har
han hatt arbeidsforhold eller kortere oppdrag hos bedrifter som Nortroll A/S,
ABB Corporate Research, Sintef, og Integrated Detector Electronics. Samarbeid
med utenlandske universitet har medført flere kortere forskningsopphold i
Tyskland, ved Universitetet i Paderborn, samt et års opphold ved University of
California, San Diego (2015-2016). Han ble valgt til senior member, IEEE, i
2006, og er mottaker av 2 best poster-/paper-awards. Aunet har også vært
ekspertevaluator for EU-kommisjonen, samt Suomen Akatemia.
De siste årene har han vært nestleder ved Institutt for elektroniske systemer
(2018-2019) og er siden 2019 gruppeleder for gruppen for Krets- og
radiosystemer.
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Laurent Bertino
Laurent Bertino (1975) er forskningsleder ved
Nansen Center. Hans interessefelt er
dataassimileringsmetoder,
numerisk
modellering av havet og havisen og mer
generelt statistikk anvendt på forskjellige
miljø- og klimaproblemer.

Foto: Lars Gunnar Persson

Han har en doktorgrad i geostatistikk fra
Ecole des Mines de Paris, Frankrike, dedikert
til sekvensielle dataassimilasjonsmetoder,
der han har omformulert dem basert på
konseptene fra geostatistikk. Han har siden
anvendt en av disse sekvensielle metodene,
Ensemble Kalman Filteret, på et koblet havog isvarslingsystem siden 2003. Dette
varslingsystemet er i dag det arktiske
elementet i Copernicus Marinetjenestene fra
EU-kommisjonen.

Bertino har bidratt til anvendelser av dataassimilering på tvers av
forskjellige fagdisipliner og bidratt med forskjellige studier av havforhold til
offshoreindustrien i Mexicogulfen, Sør-Kinahavet og Barentshavet.

Trygve Brautaset
Trygve Brautaset (1966) tok sin PhD i Biokjemi ved UNIGEN Senter for
Molekylærbiologi NTNU under veiledelse av Professor Svein Valla i 1998. Han
fortsatte som postdoc ved NTNU under
ledelse av professor Arne Strøm innenfor
konstruksjon av nye antibiotika ved bruk av
rekombinant DNA teknologi, og arbeidet han
der utførte resulterte i SINTEF Råds pris for
Fremragende Forskning sammen med
forskerkollega Sergey Zotchev i år 2000.
Patentbeskyttelse av teknologien vi utviklet i
denne perioden var grunnlaget for oppstartsbedriften Biosergen i 2005 hvor Trygve
fungerte som forskningsleder fram til 2009. I
2005 ble han ansatt som forsker i SINTEF
avdeling for Bioteknologi, og ble i 2008 der
Seniorforsker, og i 2013 Forskningssjef for
Avdeling for Molekylær Biologi. I 2015 ble
Trygve ansatt som Professor i Syntetisk
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Biologi ved institutt for Bioteknologi og Matvitenskap NTNU og dette er hans
nåværende stilling.
Brautaset sin forskning er innenfor mikrobiell bioteknologi særlig i koblingen
mellom metabolic engineering, syntetisk biologi og system biologi. Brautaset
har koordinert 5 EU og ERA prosjekter samt vært prosjektleder for 8
forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet. Brautaset er leder for
Senter for Digitalt Liv Norge som er den største enkeltsatsingen på Bioteknologi
finansiert av Forskningsrådet med et samlet budsjett på 470MNOK. Han har
han publisert 72 peer review artikler (web of Science h-index = 26) og han er
oppfinner på seks patenter.
Brautaset har sittet i flere vitenskapelige komiteer, er styremedlem i Vectron
Biosolutions AS, og han er medlem av Bioteknologirådet. Trygve var Chair man
for konferansen Biokjemisk vintermøte i 2009 som samlet 500 deltagere.

Lilya Budagnyan
Lilya Budaghyan (1976) har en PhD fra
Institute of Algebra and Geometry, Ottoven-Guericke University Magdeburg fra
2005. Hun er forsker ved Institutt for
informatikk, Universitet i Bergen.
Budagnyan har en solid vitenskapelige
produksjon som inkluderer to monografier, 6 bøker som redaktør, 16
publikasjoner som hovedforfatter i topp
internasjonale ledende tidsskrifter innen
hennes.

Foto: Universitetet i Bergen

Budaghyan driver tverrfaglig forskning
innen matematikk og informasjonsteori
som tar opp viktige problemer knyttet til
konstruksjon og analyse av optimale
boolske funksjoner.

Lilya Budaghyan er en av verdens ledende spesialister innen boolske
funksjoner og deres bruksområder innen områder som kryptografi, kodeteori,
matematisk logikk, kommutativ algebra og endelige kropper. Hun har
suksessfull forskningserfaring fra opphold i ledende internasjonale
forskningsgrupper i Frankrike, Tyskland, Italia og Norge. I løpet av sin
forskning har hun oppnådd svært mange banebrytende resultater som løser
viktige problemer som har vært uløste i flere tiår (ett av disse var uløst i over
50 år).
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Hun har blitt tildelt flere prestisjefylte stipendier og priser. Liliya Budaghyan
har utgitt to bøker, organisert mange internasjonale workshops og konferanser
og vært medredaktør av flere internasjonalt ledende tidsskrifter. I 2013 da hun
forsvarte sin habiliteringsoppgave (University of Paris 8), ble hun kvalifisert for
en full professorposisjon innen det franske utdanningssystemet.
Siden 2017 har Lilya Budaghyan vært leder av gruppen for Sikker
Kommunikasjon ved Institutt for informatikk, UiB som har fått flere glimrende
evalueringer av internasjonale komiteer som i regi av NFR har evaluert alle
nasjonale akademiske IKT-fagmiljøer.

Nestor Cardozo
Nestor Cardozo (1971) har en B.S-grad i geologi
fra Univeridad Nacional, Bogotá, Colombia i
1994 og en MSc-grad i Geological Sciences fra
Ohio University, Athens , Ohio, USA i 1997. Han
har Phd-grad i Earth and Atmospheric Sciences
fra Cornell University, Ithaca, USA fra 2003 med
avhandlingen: Mechanical and kinematic
investigations of fault propagation folding and
foreland subsidence.
Cardozo var postdoc ved Cornell University fra
2003-2003 og ved NGI i Oslo fra 2003-2004. I
perioden 2004-2008 var han forsker ved CIPR Center for Integrated Petroleum Research i
Bergen. Han kom til Universitetet i Stavanger i
2008, først som førsteamanuensis og fra 2017
som professor i strukturgeologi.
Hans forskningsområder har vært stukturgeologi og bassengmodellering. Han
har sammen med andre 35 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige
tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering, 13 av disse som førsteforfatter og
har i tillegg en rekke konferansebidrag. Cardozo har utviklet mange
programmer for geosciences (se http://www.ux.uis.no/~nestor/home.html).
Han arbeider også med en online ressurs for Computational Geosciences.
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Reggie Davidrajuh
Reggie
Davidrajuh
er
siv.ing
i
reguleringsteknikk fra NTH i 1994 og
dr.ing i industriell teknologi fra NTNU i
2001 med avhandlingen: Automating
Suppier Selection Procedures. Videre er
han Doctor of Science (Habilitation) i
informatikk fra AGH University of Science
and Technology, Krakow, Polen i.
I årene 1993-2001 var Davidrajuh ansatt i
vitenskapelige stillinger ved NTH; SINTEF
og Høgskolen i Narvik før han i 2001 kom
til Universitetet i Stavanger, først som
førsteamanuensis ved Institutt for data
og elektroteknologi og fra 2008 som
professor. I perioden november 2015 til
mai 2016 var han gjesteprofessor ved AGH University of Science and
Technology, Krakow, Polen og er nå også gjeseprofessor ved Silesian
University of Technology, Gliwice, Polen
Hans nåværende forskningsinteresser er diskret hendelses-baserte systemer,
modellering, simulering og ytelsesanalyse, algoritmer og grafteori.
Han har 40 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med
fagfellevurdering, 32 som førsteforfatter eller aleneforfatter. Videre har han
11 bidrag i bøker med fagfellevurdering og 61 konferansebidrag. I 2018 ga
han ut boken: " Modeling Discrete-Event Systems with GPenSIM: An
introductiom" på Springer. Han har vært keynote foreleser og gjesteforeleser
ved en rekke konferanser og universiteter i Europa og Asia.
Han er seniormedlem i IEEE og Fellow i British Computer Society.
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Lars Thomas Dyrhaug
Lars Thomas Dyrhaug (1952) var
generalsekretær i NTVA fra 2014 til
2019. Da han gikk av med pensjon
sommeren 2019, ble han tildelt NTVAs
Hederstegn for sin innsats for NTVA. Det
innebærer også at han ble nytt medlem i
akademiet. Lenger bak i årboken finnes
et større intervju med Lars Thomas
Dyrhaug.
Han er født og oppvokst i Namsos og tok
artium på reallinjen ved Namdal gymnas
i 1971. I 1972 begynte han ved
Universitet i Oslo og tok hovedfag i
statsvitenskap med sosialøkonomi og
offentlig rett som tilleggsfag.
Hans første jobb var som amanuensis
ved Hedmark distriktshøgskole. Senere
jobbet han som forsker i Gruppen for Ressursstudier i Oslo. Han var i flere år
ansatt i Norges Industriforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon før han
etablerte seg som frittstående konsulent. Her har en meget god forståelse av
elmarkedet den forretningsmessige basis for virksomheten.
I 2014 ble han tilsatt som generalsekretær i NTVA.

Kristin Margrethe Flornes
Kristin Margrethe Flornes (1969) er siv.ing
i industriell matematikk fra NTNU i 1993
og dr.ing i samme område fra NTNU i 1998.
I 2015 gjennom førte hun styrekurs ved Bl.
Under både siv.ing-studiet og dr.ing-studiet
hadde hun utenlandsopphold ved Centre de
Physique
Theoretique
i
Marseille,
Frankrike.

Foto: Fra Linkedin-profilen
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Etter sin dr.grad i 1997 var Flornes ansatt
som senior prosjektingeniør i Schlumberger
fram til 2001, deretter som senior analytiker
for det nordiske kraftmarkedet i Point
Carbon, Oslo fram til 2005, da hun begynte i
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IRIS, først som seniorforsker fram til 2007, deretter som forskningssjef for
reservoar til 2013. I 2013 ble hun ass. direktør for The National IOR Centre of
Norway og samtidig fra 2014 Senior Vice President for IRIS, og ledet da IRIS
Energi, den største avdelingen hos IRIS. Fra august 2017 er hun adm direktør
for IRIS. Ved etableringen av NORCE fra 1. okt 2018 er hun konserndirektør for
NORCE teknologi og samtidig adm. direktør for IRIS og CMR.
Kristin har som leder av IRIS bidratt sterkt til gode resultater, og instituttet har
levert økonomiske resultater foran budsjett i hennes periode. Hun var en aktiv
pådriver i fusjonsprosessen der IRIS, Uni Research, CMR, Agderforskning og
Teknova fusjonerte til NORCE.
Flornes har vært prosjektleder for flere store samarbeidsprosjekter innen
C02- fangst, økt oljeutvinning og reservoarsimulering. Hun har sammen med
andre fram til 2014 publisert 18 papers med fagfellevurdering hvorav 6 i
vitenskapelige tidsskrift. Videre har hun vært medlem av flere faglige
arbeidsgrupper og komiteer innen CCS og IOR. Hun er en ettertraktet
foredragsholder og har flere eksterne verv, blant annet er hun blitt styreleder
for det nye direktoratet DIKU.

Kristin Færøvik
Kristin Færøvik (1962) er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi fra NTH
1985.
Etter utdannelsen begynte hun i BP Norge,
først i forskjellige ingeniørstillinger i
Stavanger, Aberdeen og London, deretter 2
år som kommersiell rådgiver for BPs
oppstrømsaktiviteter i Papua New Guinea
fra 1986 og kommersiell direktør for BPs
gassvirksomhet i Norge fra 1998. I 2003
begynte hun i Maraton Oil Norge først som
kommersiell direktør og fra 2008 som
administrerende direktør. I 2010 forlot hun
Marathon og begynte i Bergen Group som
konserndirektør
for
Offshore
og
administrerende direktør for Rosenberg
Foto: Lundin Norway
Verft. Da Rosenberg ble kjøpt opp av
WorleyParson i 2013, fortsatte hun som
leder for Rosenborg Worley Parson til hun januar 2015 ble administrerende
direktør i Lundin Norway.

NTVA Årbok 2019

17

Færøvik har vært varamedlem i bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro,
styremedlem i GC Rieber Shipping og styremedlem i Lundin Petroleum AB. Hun
har vært styremedlem i Norsk Olje og Gass siden 2015 og styreleder siden 2016.

Sigurd O. Handeland

Foto: Andreas R. Graven

Sigurd Handeland fikk sin doktorgrad,
Dr.scient, ved Institutt for fiskeri og
marinbiologi, Universitetet i Bergen
(UiB) i 1998. I en periode hadde han en
postdoktorstilling ved samme institutt.
Etter dette har han hatt ulike stillinger
ved Høgskolen i Bergen før han begynte
i Uni Research Miljø i en bistilling og fra
2013 i full stilling. Ut over dette har han
i dag bistillinger ved Institutt for
biovitenskap ved UiB (Professor II) og
ved Mohnsenteret for innovasjon og
regional utvikling ved Høgskulen på
Vestlandet. Handeland er en sentral
brobygger mellom forskningsmiljøene
ved universitetet og Høgskulen.

Hans forskningsinteresser er i hovedsak knyttet til fiskehelse og utvikling av
teknologier relatert til forbedret fiskehelse. Han har viet stor interesse for
innovasjon og innovasjonsprosesser og gjennom dette deltatt i flere
utviklingsprosjekter der innovasjon står sentralt.
Handeland har hatt lederansvar på flere nivåer i en lang rekke forskningsprosjekter, herunder prosjektkoordinator SFI-CrtlAqua, som er et senter for
forskningsdrevet innovasjon.
Han er en dyktig formidler og veileder for Master- og PhD-studenter. Utover
dette har Handeland aktivt drevet opplæring og veiledning av ansatte i
havbruksnæringen.

Bodil Holst
Jeg kom til Universitetet i Bergen i 2008, som den første modtager af et
rekrutterings-stipendium fra Trond Mohn Stiftelsen. Jeg tog min første grad i
matematik og fysikk fra Københavns Universitet efterfulgt af en PhD i
eksperimentel overfladefysikk ved Cambridge Universitet. Før jeg kom til
Bergen jobbede jeg som postdoc ved Max Plank Instituttet for fluid mekanikk i
Göttingen, Tyskland og det Tekniske Universit i Graz, Østrig. Jeg har desuden
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tilbragt samlet nogle måneder ved forskellige forskningsinstitutioner i USA
(Berkeley, MIT og PennState).

Foto: Universitetet i Bergen

Størstedelen af min vitenskabelige
karriere har været viet til eksperimenter
relateret til fundamentel overfladefysikk
og til udviklinge af ny instrumentering
(neutral
helium
mikroskopi)
for
karakterisering
af
overflader
på
nanoskale. I de seneste år har jeg udvidet
denne aktivitet til også at omfatte
nanolitografi med metastabile helium
stråler. Dette har givet mig en meget solid
kundskab om overflader på atomar skala.
I de sidste år er jeg begyndt at anvende
denne viden i design af nano-baseret
overfladeteknologi
med
industriel
anvendelse. Dette arbejde inkluderer
vinduer som under visse betingelser er
selv-rensende under vand og is-afvisende
belæg som er optisk transparente.

Jeg har været involveret i opstarten af to nanoteknologi relaterede selskaber
EnSol (i 2009) og Ice Guard Coating (i 2019). Jeg sidder desuden i styret for det
tyske højteknologi firma Axiom insights. Jeg skulle gerne involvere mig mere i
styre arbeid også i Norge. Jeg er medlem af det Matematisk Naturvitenskabelige
fakultetsstyre ved Universitetet i Bergen.
Min voksende interesse for industri relaterede problemer var en direkte
motivation for at færdiggøre en Executive Master of Management ved BI i 2019.
Over årene har jeg koordineret og ledet flere Eu og NFR forskningsprojekter og
siddet i diverse videnskabs relaterede komiteer nationalt og internationalt. I
2019 blev jeg udnævnt som ny leder for Kavli Priz kommiteen i Nanovitenskab
for de næste 6 år.

Gary Harald Isaksen
Gary H. Isaksen (1961) startet sin industrielle karriere hos ExxonMobil
etter avsluttet arbeid og forsvar for Dr.philos.-graden ved Universitetet i
Bergen. Gjennom en lang rekke oppgaver og prosjekter har han medvirket til
samvirke mellom norske forskningsmiljøer og ExxonMobil sine
forskningssentra. I dag er Gary H. Isaksen Senior Scientist & Technology
Manager for ExxonMobils Global Ocean Science & Policy Programs, og Arctic
Science & Policy Programs.
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Gary H. Isaksen har engasjert seg i å introdusere
metoder (statistisk forsøksplanlegging og
multivariat
analyseverktøy)
og
utvikle
retningslinjer. Han har undervist og veiledet
studenter og nyansatte i hvordan de for ulike
formål skal bruke slike verktøy og anvende data
som beslutningsstøtte - innen ulike fagområder
som geovitenskaper og miljøforvaltning. Med
dette som grunnlag utvikler Gary Isaksen en
metodikk
som
benevnes
"Knowledge
Capitalisation". En metodikk som blir brukt i
Foto: Egen CV
ulike team i ulike land og for multiple formål.
Hans arbeider har også ført til samvirke mellom flere organisasjoner og
bedrifter slik som NASA, General Dynamics, NORCE (tidligere
IRIS/Rogalandsforskning) og SINTEF.
Gary H. Isaksens forskning strekker seg over flere felt innen marint miljø. Over
mer enn 20 år har han arbeidet med å forstå og kartlegge økosystem, migrasjon
og ernæring for gråhval i Stillehavsområdet. Spesiell fokus har vært knyttet til
om og evt. hvordan oljevirksomhet påvirker hvalenes adferd. Resultat fra
arbeidet har påvirket hvordan ExxonMobil og andre driver sine operasjoner.
Alt arbeid på dette feltet er også publisert i internasjonale tidsskrifter med
referee.
ExxonMobil sin toppledelse støtter opp under nye forskningsaktiviteter og
infrastruktur i Norge, eksempelvis ved å tilby Gary H. Isaksen sin arbeidskapasitet og kompetanse til NTNU, der han er tilsatt i en prof. lI-stilling, med
100 % kostnadsdekning fra ExxonMobil i USA.
Gary H. Isaksen har hatt faglige og vitenskapelige roller og oppgave ved flere
amerikanske universitet, i Russland og på Bermuda. I de kommende årene
kommer trolig mye hans innsats være knyttet til Norge og norsk
forskningsmiljøer.
Selv er Gary H. Isaksen en fremragende forsker, med en rekke publiserte
vitenskapelige arbeider. Hans ideer i å få kommersielle interesser (les
selskaper) til å støtte åpen vitenskapelig publisering har vært gjennomgående og helt unik innenfor en industri som ofte har ønsket å gjøre
patentering til et hovedanliggende for å støtte ny forskning.
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Junbo Jia
Dr. Junbo Jia (1979) tok sin doktorgrad ved
Chalmers tekniske høyskole i Sverige og har
jobbet som ingeniør hos Aker Solutions i
Bergen siden 2006. Han har omfattende
erfaring innen struktur respons vurderinger
av marine og landfaste konstruksjoner.
Gjennom sitt designarbeid/designvurdering
har han betydelig erfaring innen temaer som
dynamikk, ikke-linearitet, jordskjelvteknikk,
geoteknikk, hydrodynamikk og vind. Han har
bidratt med å utvikle effektive og praktiske
metoder for å redusere levetidskostnaden og
løse krevende tekniske problemer i offshoreog energibransjen.
Som eneforfatter har Dr. Jia skrevet tre
fagbøker hos Springer: «Essentials of Applied Dynamic Analysis», «Modern
Earthquake Engineering» og «Soil Dynamics and Foundation Modeling».
Springers offisielle data viser at alle bøkene har blitt populære fagbøker, hvor
bl.a. to av hans bøker har vunnet BOOKAUTHORITY sin «the Best Earthquake
Engineering eBooks of All Time»-pris. Dr. Jia har også vært redaktør av en
fagbok hos CRC press: «Engineering Dynamics and Vibrations − Recent
Developments» med bidrag fra eksperter fra åtte land. Boken er anmeldt og
anbefalt i CHOICE.
Dr. Jia har vært invitert gjeste -professor, -taler, -foreleser i arrangement
gjennom industri og akademia. Han har også vært medlem av doktorgrads
bedømmelseskomite for ulike organisasjoner og forskningsinstitutt. Han er
vitenskaps-komitemedlem av flere internasjonale akademiske samfunn og
konferanser. Han bidrar i redaksjoner hos fem vitenskapelige tidsskrift og har
vært med på å utvikle internasjonale koder og standarder, som eksempelvis:
ISO 19901 og Eurocode.
Dr. Junbo Jia har vært listet opp i flere globale publikasjoner av «Who’s Who».
Han har mottatt flere internasjonale og nasjonale priser som «the Vice Admiral
E.L. Cochrane Award» av SNAME og «the Best Paper Award» av «Journal of
Ships and Offshore Structures».

Lars Michael Kristensen
Lars Michael Kristensen (1971) er professor innen datateknologi og programvareutvikling ved Institutt for Datateknologi, Elektroteknologi og Realfag ved
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Høgskulen på Vestlandet (HVL). Før han kom til HVL var han tilsatt ved Aarhus
Universitet og University of South Australia.
Hans faglige fokus er på modell-basert
programvareutvikling og anvendelser
innen distribuerte system, tingenes
internett og industriell automatisering.
Kristensens
forskning
kombinerer
anvendt og teoretisk forskning for å
utvikle verktøy og teknologi som kan sikre
kvalitet og pålitelighet i programvareløsninger. Dette forskningsområde er
av høy relevans for den digitale
transformasjonen i samfunn og industri
som gjør at programvare spiller en kritisk
og sentral rolle i teknologiske løsninger.
Han har en omfattende vitenskapelig
produksjon og artikler er publisert i høyt
rangerte
internasjonale
tidsskrifter,
herunder Communications of the ACM og Science of Computer Programming.
Kristensen har vært involvert i mange eksternt finansierte og industrielle
forskningsprosjekt innen programvareteknologi med bla. Hewlett-Packard,
Nokia, Ericsson, Atlas Copco og Schneider Electric. Et sentralt forskningsbidrag
har vært utviklingen av CPN modelleringsspråket og implementasjon av CPN
Tools som er det av de mest brukte programvareutviklingsverktøy for
distribuerte programvaresystem. Han ble i 2007 tildelt det Frie Danske
Forskningsråd pris for yngre forskere og i 2012 FoU-prisen på Høgskolen i
Bergen. Kristensen har vært invitert foredragsholder ved internasjonale
konferanser og PhD skoler og har bred erfaring med undervisning og veiledning
på bachelor-, master- og ph.d-nivå. Han er medlem av det nasjonale fagråd for
IKT, styreleder for Norsk Informatikk Konferanse og styremedlem for ICATPN
konferansen.
Kristensen ledet fra 2009 til 2016 arbeidet med etablering av forskningsmiljø
og ph.d-utdanning innen datateknologi ved HVL. PhD-programmet omfatter
kjerneområdene programvareutvikling, sensornettverk og beregningsorientert
ingeniørvitenskap. I tillegg omfatter programmet forskning innen maskinlæring, stor-data analyse og menneske-maskin interaksjon samt
forskningssamarbeid rettet mot andre ingeniørdisipliner.
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Hirpa Gelgele Lemu
Hirpa Lemu ( 1 9 6 2 ) er siv.ing i maskinteknikk fra NTNU i 1996 og dr.ing i
produksjonteknikk fra NTNU i.
Lemu var vit.ass. ved Institutt for produksjon
og kvalitetsteknikk, NTNU, fra 1999-2001.
Fra 2002 har han vært ansatt ved Høgskolen
i Stavanger/Universitetet i Stavanger først
som førsteamanuensis i maskinteknikk og fra
2015 som professor i maskinteknikk.
Studieåret 2011/12 var han gjesteprofessor
ved San Diego State University, USA.
Hans forskningsområder er modellering og
simulering av mekaniske system, designoptimering, additiv fabrikasjon og avanserte
komposite materialer. Han har gjennom
Foto: Universitetet i Stavanger
flere år vært leder av maskindesigngruppen
ved instituttet og har bl.a. initiert
etableringen av 3D-printerlaboratoriet. Han er videre initiativtager og
veileder for 2 tverrfaglige studentgrupper som har arbeidet med
problembaserte læringsprosjekter; ION Racing og UiS Subsea, som har
designet og bygd Formula 1 raserbiler og undervannsroboter for deltagelse i
internasjonale studentkonkurranser.
Han har 35 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med
fagfellevurdering, 14 som førsteforfatter. Videre har han 35 bidrag på
vitenskapelige konferanser med fagfellevurdering.

Rune Lødeng
Seniorforsker Rune Lødeng (1959) er fra Moss, men har vært bosatt i
Trondheim siden påbegynte studier ved Norges Tekniske Høyskole (NTH) i
1980. Han er gift og har en snart voksen datter (14). Arbeidssted er SINTEF
Industri, avdeling Prosessteknologi, faggruppe for Kinetikk og Katalyse.
Han er utdannet sivilingeniør fra Fakultet for Kjemi, Industriell Kjemi ved NTH
(1984). I 1985 begynte han som forsker i Stiftelsen for Industriell og Teknisk
Forskning (SINTEF, Avd. Teknisk Kjemi, Gruppe for Petrokjemi og Katalyse)
under ledelse av Professor Anders Holmen (NTH). FoU de første årene var
studier av ulike kjemiske ruter, katalytiske materialer og prosessteknologi for
utnyttelse av naturgass til hydrogen og kjemiske byggesteiner som syntesegass
og olefiner (monomere).
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I 1988 begynte han på doktoringeniørstudie under ledelse av
Professor Olav T. Onsager (NTH).
Temaet var å belyse potensialet for
friradikalkjemi ved gassfaseoksidasjon
av metan direkte til metanol under høyt
trykk. Avhandlingen ble forsvart i 1991.
I 1994 ble han seniorforsker ved SINTEF
med utvidet ansvar for faglige strategier
og prosjektportefølje. I perioden 19971998 fulgte ett års postdoktoropphold i
Belgia ved Universitetet i Gent
"Laboratorium voor Petrochemische
Tekniek", under ledelse av Professor
Guy Marin. Faglig fokus der var
modellering
av
reaksjonskinetikk
("single event") og zeolittbaserte
katalytiske kompositter for spaltning av
hydrokarboner.
Etter 35 år i SINTEF som fagperson har han betydelig erfaring med å lede og
gjennomføre prosjekter for industri og det offentlige. Den brede og varierte
erfaringen innbefatter konvensjonell og miljø-fornybar orientert prosessteknologi i skjæringen mellom anvendt og fundamental forskning. En viktig
rolle er å bidra til utdanningen ved NTNU-IKP-katalysegruppa (Geminisenteret
"KinCat") med bl.a. veiledning av Master og PhD-studenter. Han er oppfinner
med et betydelig antall konferansebidrag og publikasjoner i internasjonale
tidsskrifter.
Han er generelt interessert i teknologi, særlig på energi- og miljøområdet, fra
materialers nanonivå til implementering i samfunnet. Realitetsorientering og
bærekraft er viktige føringer.

Dennis Meier
Professor Dr. Dennis Meier (1979) received a degree (Diploma) in physics in
2006 at the University of Cologne, Germany. After working as research assistant
at the Los Alamos National Lab during 2006, he then returned to Germany and
obtained a PhD from the University of Bonn in 2010, honored by the
Dissertation Award of the Physics and Astronomy Foundation Bonn, Germany.
From 2010 to 2013, he was Feodor-Lynen Research Fellow (Alexander von
Humboldt Foundation) at the University of California, Berkeley, USA, working
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at the Department of Materials Science and
Engineering. In 2013 he joined ETH Zurich,
Switzerland, where he established a new Junior
Research Group and also habilitated in 2015. In
2016, Meier was appointed as Onsager Fellow
and Associate Professor at the Department of
Materials Science and Engineering at the
Norwegian University of Science and Technology
(NTNU) in Trondheim, Norway. Since 2018, he
has been full Professor at NTNU and associated
member of QuSpin, a new Centre of Excellence
for Quantum Spintronics at the Department of
Physics at NTNU. His research studies functional
electric and magnetic properties of topological
systems at the nanoscale, which is conducting as
head of an international team of about 10 people
Foto: Thor Nielsen/NTNU
from 7 different countries. Furthermore, Dennis
Meier serves in different positions including, e.g.,
the advisory boards of NTNU Nano, the European Magnetism Association
(EMA), and the editorial board of the Journal of Electroceramics, Springer. He is
elected member of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, as well
as the Norwegian Academy of Technological Sciences. Recent honors include
awards from the German Physical Society (Gustav-Hertz Award), the
Norwegian Academy of Science (Fridtjof Nansen award for young scientists),
the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (I. K. Lykkes award for
young researchers) and an ERC Consolidator Grant from the European
Research Council.
Meier and his team are interested in all forms of functional topological systems,
working at the forefront of research in ferroic domain walls and non-trivial spin
textures. They study their unusual physical nanoscale properties and explore
the opportunities such topological systems offer for the design of nextgeneration information and communication technologies. This work involves
the application and development of advanced microscopy methods at relevant
length scales down to the level of individual atoms.
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Toril Nag
Toril Nag er født i 1964 og utdannet
sivilingeniør i Computer Science fra
University of Strathclyde i 1988 og har
etterutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI og fra INSEAD.
Nag er konserndirektør for teleområdet i
Lyse-konsernet. Lyse Tele består av en
rekke regionale fiberselskaper - herunder
bl.a. Viken Fiber - og leverer digitale
tjenester til privat og bedrift under
merkenavnet Altibox. Virksomhetene i
Lyse Tele har ca 600 000 kunder og
omsatte i 2017 for 3,6 mrd.
Hun har tidligere vært konserndirektør
for region Sør-Vest i Fokus Bank (nå
Danske Bank), partner i KPMG og leder i teknologivirksomhetene Tandberg og
Altibox. Nag ble i 2013 kåret til Årets Fiberambassadør og er en av Norges mest
innflytelsesrike teknologikvinner. Hun ledet Lyses satsning på fibernett i Norge
i 2002 og var ansvarlig for
Nag er som konserndirektør styreleder for en rekke selskaper i Lyse-konsernet
og har vært styremedlem for flere børsnoterte selskaper. For tiden er hun
styreleder i Ambita AS og styremedlem i Bane Nor SF. Videre er hun styreleder
for bransjeorganisasjonen IKT Norge, medlem av det regjeringsoppnevnte
Digitaliseringsrådet, Digital21s styringsgruppe, og regjeringens Ekspertgruppe
for Transport og Teknologi i tillegg til at hun i 4 år har vært del av det
regjeringsoppnevnte Digitaliseringsrådet i perioden 2016-2020.

Frank Nilsen
Professor og senterleder, dr. scient. Frank Nilsen (1966) er en særdeles aktiv
forsker med viktige bidrag innen forskning på fiskehelse, parasittologi og mer
spesifikt på lakselus.
Han var initiativtager til «Sea Lice Research Centre (SLRC)», som fikk status
som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i 2011, og der han har vært
senterleder siden oppstarten. Dette senteret er et samarbeid mellom UiB, HI,
NMBU og fem industriaktører innen havbruksnæringen.
Hans karriere omfatter både en periode som forsker og gruppeleder på
Havforskningsinstituttet (1998-2007) og som professor ved Universitetet i
Bergen siden 2007. I tillegg til SFI-bevilgningen (205 MNOK) har han en stor
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portefølje med prosjektbevilgninger fra
NFR og andre kilder opp gjennom årene.
Hans vitenskapelige produksjon teller
totalt 112 publikasjoner (2018). Flere av
disse er høyt sitert
Frank Nilsen har veiledet 14 kandidater til
mastergrad, 10 kandidater til PhD og 6
postdoktorer siden han kom til UiB i 2007.

Foto: Universitetet i Bergen

Publikasjonslisten viser at aktiviteten i
SLRC har vært høy i hele perioden, og at
den har resultert i flere viktige bidrag til å
forstå lakselusens biologi og således skape
grunnlag for behandlingsmåter som kan
redusere de enorme skadene denne
parasitten påfører både laksenæringen og
villaksbestanden.

Oppsummert har senteret samlet publisert snart 100 vitenskapelige artikler,
etablert flere patenter, bidratt til innovasjoner til bruk i næringen,
næringsmedvirkning i forskning, forvaltningsstøtte i det såkalte trafikklyssystemet, samt utdanning av en lang rekke master og doktorgradsstudenter.
Mye av dette er Frank Nilsens fortjeneste, som en særdeles dyktig fagperson, en
fremragende leder og en flink brobygger mellom forskning og næringsliv. Frank
Nilsen er også en svært dyktig formidler og har deltatt i utallige intervjuer både
i aviser, TV og radio.

Karin Anna Pittman
Karin Pittman (1958) er en samfunnsengasjert forsker som har bidratt innenfor
fiskeriforsking i utviklingsland, akvakulturforskning, næringsutvikling,
undervisning og i diplomatiet, som honorær konsul for Canada. Som forsker har
hun studert egg- og larveutvikling hos marine arter, næringsopptak, marin
økologi og fiskehelseaspekter. Hun bidro bl.a. på en Science-artikkel om trofiske
strukturer i et økosystem preget av overfiske i Benguela-strømmen i 2010.
Hennes studier av slimlagets betydning for infeksjoner har ført til etablering av
firmaet Quantidoc AS i 2013, der hun er forskningssjef og styremedlem. For
dette mottok hun Oppfinnerprisen fra Hordaland Fylkeskommune i 2013 og
Global Aquaculture Alliance Prize for Aquaculture Innovation and Leadership i
2016. Gjennom dette arbeidet har hun også tatt initiativ til utviklingen av
internasjonale standarder for fiskehelse gjennom «Quantitative Atlantic
Salmon Health tool», et internasjonalt prosjekt gjennom NFR som hun leder.
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Karin Pittman er også en engasjert og
kreativ underviser som har mottatt flere
priser for sin undervisning, bl.a. Olav Thons
pris for fremragende undervisning i 2016,
Foreleser-prisen ved Institutt for biologi
2012, Ugleprisen (UiB) og NOKUT-prisen
for beste kurs i høyere utdanning i 2009.

Foto: Kim Andreassen

Som samfunnsengasjert forsker har hun
også bidratt til etablering av gode kontakter
mellom akademia og industri, f.eks. som
styremedlem i Fiskerforum Vest 20132016, og gjennom sitt virke som konsul for
Canada i Bergen i perioden 1995-2015. Hun
er fortsatt styremedlem i Det konsulære
korps i Bergen og medlem av Det konsulære
korps Norge.

Hennes engasjement som formidler har
også gitt seg uttrykk i et utradisjonelt samarbeid som den årlige oppsetningen
av "metal science"-operaen "Fish to Mars" siden 2017, der Karin Pittman er
både medprodusent og librettist.

Nathalie Reuter
Nathalie Reuter (1973) er professor i kjemi ved
Universitet i Bergen. Hun har doktorgrad i
Teoretisk Kjemi (1999) fra Université Henri
Poincaré (Nancy, France). Hun var deretter
postdoktor ved Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Muelheim-an-der-Ruhr, Tyskland)
før hun i 2001 ble ansatt som forsker ved det
franske Institut National pour la Santé et la
Recherche Medicale (INSERM), ved Bichat
medisinske fakultet i Paris. Etter noen år flyttet
hun til Norge og har siden 2003 arbeidet ved
UiB, der hun ble professor i 2013. Hun har også
vært gjesteprofessor ved Université ParisDiderot i Frankrike og ved Sanger Institute
(Cambridge, UK). Reuter ble tildelt et
karrierestipend fra Trond Mohn Stiftelse i 2009,
Foto: Melanie Burford Silvereye
en
innovasjonspris fra Bergen TeknologiPictures
overføring AS og Visjon Vest (2009), og Loew's
Lectureship award i 2018 for "her outstanding contribution to the field of
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biomolecular modeling". Prisen tildeles av International Society for Quantum
Biology and Pharmacology. Hun underviser i protein bioinformatikk og
molekylmodelering.
Nathalie Reuters forskning handler om utvikling og anvendelse av metoder for
modellering og simulering av biomolekyler, spesielt rettet mot legemiddelutvikling for KOLS og forholdet mellom proteiners struktur, dynamikk
og funksjon. Hennes forskningsgruppe har i de siste årene fokusert på
membranbindende proteiner og deres mekanisme for spesifikk gjenkjennelse
av fosfolipider. Gruppen hennes har oppdaget at noen membranbindende
proteiner bruker kation-pi interaksjoner til gjenkjenning av positivt ladde lipidhodegrupper i cellemembraner (for eksempel cholin). Reuter jobber sammen
med et tett nettverk av norske og utenlandske forskere for å danne et sterkt
multidisiplinært miljø rundt forskningsgruppen sin. Hennes resultater er blitt
publisert i tilsammen 67 artikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige
tidsskrifter, inkludert Science, Chemical Reviews og Journal of the American
Chemical Society.
I løpet av karrieren sin har Nathalie Reuter hatt flere verv som styremedlem
(bl.a. Sigma 2) og har sittet som ekspert i evalueringspaneler for flere
institusjoner som finansierer forskning bl.a. the Human Frontier Science
Program (2017-2020).

Kjell G. Robbersmyr
Kjell G. Robbersmyr (1956) er i dag
professor
i
mekatronikk/maskinkonstruksjon og leder av Topp
Forsknings Senteret Mekatronikk ved
Universitetet i Agder. Han har sin
utdanning fra NTH: Siv.ing (1985) og
dr.ing (1992), begge fra Institutt for
maskinkonstruksjon.

Foto: Universitetet i Agder

Kjell sine forskningsområder er innen
maskinkonstruksjon,
matematisk
modellering og simulering, tilstandsovervåkning og optisk måleteknikk. Fra
hans forskning kan nevnes at han har
vært (co)forfatter på mer enn 70
journalartikler og 70 peer reviewed
konferanseartikler. Han har i tillegg
skrevet 4 kompendier og vært medforfatter på 5 bøker.
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Kjell var ansatt som seniorforsker ved Agder Forskning, 1997–2005, og leder
for en gruppe forskere innen trafikksikkerhet. En testbane ble samtidig bygget
for sertifisering av utstyr plassert langs landevei hvor kommersielle tunge
kjøretøy inngikk i testprosedyren. Banen ble benyttet ved rundt 140
dokumenterte tester. Senere var han leder for Dynamikk forskningsgruppen
ved UiA hvor forskningen var innen maskindesign og tilstandsovervåkning. Ved
UiA har han vært sentral ved oppbygningen av BSc-, MSc- og PhD- utdanningen
i mekatronikk som studieleder og koordinatorer for de ulike utdanningene.
Han er seniormedlem av IEEE, og han er og har vært reviewer for en lang rekke
internasjonale tidsskrift.

Sissel Rogne
Sissel Rogne (1956) er genteknolog og har
siden 2016 vært direktør for Havforskningsinstituttet. Før den tid var hun
direktør i Bioteknologinemda i 7 år og
professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og
ved
Institutt
for
naturforvaltning,
Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Hun ble tildelt Akademikerprisen 2012 for
sin fag- og forskningsinnsats innen
genteknologi og bioteknologi.
Rogne har jobbet innen medisinsk
forskning, akvakultur- og landbruksforskning, inkludert seks år som
forskningsdirektør ved Universitetet for
miljø- og biovitenskap. Hun har vært, og er,
Foto: Havforskningsinstituttet
medlem av lang rekke styrer og råd
innenfor forskningsprogrammer, forskningsinstitutter og investeringsfond.
Sissel Rognes har med en tung naturvitenskapelig/medisinsk bakgrunn
kombinert med lederutdanning og erfaring, lykkes i en karriere som innen fag
og ledelse. Hennes bakgrunn og erfaring speiler seg også i at hun er en mye
brukt foredragsholder i mange sammenhenger.
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Monica Rolfsen
Monica Rolfsen (1966) er dekan ved
det nyopprettede Fakultet for økonomi
ved NTNU. Hun er professor ved
Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse, NTNU.

Foto: NTNU

Hun er utdannet sivilingeniør med
fagområde bedriftsadministrasjon fra
NTH (NTNU) i 1989. Hun tok
doktorgrad i 1993 ved Institutt for
Organisasjons- og arbeidslivsfag (som
senere ble til Institutt for industriell
økonomi og teknologiledelse) der hun
studerte hvordan japansk produksjonsfilosofi kunne implementeres i
norske bedrifter.

Rolfsen har arbeidet mye med
problemstillinger knyttet til lønnsom vareproduksjon i Norge. Hun var en aktiv
deltaker i SFI Norman (2009-2014) og spiller en sentral rolle i den nye SFI
Manufacturing (2015-2023). Hun har ellers deltatt i en rekke eksternfinansierte forskningsprosjekter.
Hun har vært aktiv i industripolitikk. Hun satt som politisk rådgiver i Næringsog handelsdepartementet under Lars Sponheim i 1997 og 1998, og har ellers
hatt en rekke politiske verv og styre-/tillitsverv.
Selv om hun har hatt mange lederoppgaver, har også Rolfsen en god
vitenskapelig karriere. Hun har 17 artikler i vitenskapelige tidsskrift og har
utgitt tre bøker (hun er eneforfatter av én). Hun er redaktør for to antologier og
har skrevet 8 kapitler i bøker.

Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff (1967) er konserndirektør i Equinor hvor hun leder
forretningsområdet Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering (MMP). Med
3600 ansatte globalt har hun ansvar for transport, videreforedling og
markedsføring av alle selskapets produkter. Irene er også ansvarlig for
Equinors satsing innenfor karbonfangst og lagring (CCS) og hydrogen verdikjeder.
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Irene er utdannet sivilingeniør i
geofysikk ved NTNU og har 29 år med
bred erfaring fra Equinor. Gjennom en
rekke teknisk orienterte roller i
begynnelsen av karrieren dannet hun en
solid
forståelse
for
selskapets
kjernevirksomhet og et godt fundament
for sine påfølgende 20 år med
lederstillinger. Irene har i to perioder på
til sammen 7 år jobbet for Equinor i USA.
I perioden 2010-2014 ledet hun
selskapets strategi- og forretningsutvikling i Nord Amerika, og gjennomførte i denne perioden en rekke større
transaksjoner inkludert oppkjøpet av
Brigham Exploration.
I 2015 ble Irene bedt om å etablere Equinors nye forretningsområde for
fornybar energi; New Energy Solutions (NES). Irene har siden den gang vært
svært opptatt av å finne nye løsninger som understøtter det pågående energiskiftet og målene i Parisavtalen. NES er i dag en betydelig aktør innenfor
havvind og verdensledende innen flytende havvindteknologi.
I 2014 ble hun medlem i styret til Norske Hydro og i 2016 ble hun forfremmet
til nestleder.

Hanne Rønneberg
Hanne Rønneberg (1959) har vært instituttleder ved SINTEF Byggforsk og en
del av konsernledelsen i SINTEF siden 2009.
Hun er utdannet siv.ing. i organisk kjemi ved NTH i 1983. Som ferdigutdannet
kjemiker ble hun ansatt som utviklingsingeniør i Betokem Industrier AS, og
hennes karriere har siden den gang vært relatert til betongteknologi og
byggenæringen. Hun har en meget bred og allsidig karriere innen
leverandørindustri, entreprenørvirksomhet og forskningsinstitutter innen et
område med meget stor betydning i Norge og verden forøvrig. Hun har i
perioden 1999-2009 vært Senior Vice-president, konserndirektør, HR-direktør
og stabsdirektør i Skanska Norge/Skanska AB. Hun har også i perioden 19891990 vært amanuensis innen betongteknologi i 2 år ved NTNU.
Hanne Rønneberg har hatt og har per dato en rekke verv av stor betydning for
utvikling av næringsliv og forskning.
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Hanne Rønneberg er en meget dyktig og
svært anerkjent leder i SINTEF. Hennes
utøvelse av lederskap er forbilledlig, og
hun har vært instrumentell i utvikling
av både SINTEF Byggforsk og SINTEF
som det viktigste teknisk-industrielle
forskningsinstituttet i Norge. SINTEF
Byggforsk har under hennes ledelse
vært gjenstand for store endringer og
framstår i dag som et meget solid
forskningsinstitutt.
Hanne Rønneberg nyter meget stor
respekt ved NTNU, og hennes bidrag til
å videreutvikle samarbeidet mellom
SINTEF, NTNU og næringsliv til det
beste for samfunnsutviklingen er
uvurderlig.

Foto: SINTEF

Ruth Schmid-Baumberger
Ruth Schmid-Baumberger, født 1952 i
Zürich, Sveits, er markedsdirektør i
SINTEF med hovedansvar for å bygge
opp forretningsområdet medisinsk
teknologi inklusive nanomedisin. Hun
har en doktorgrad i naturvitenskap (Dr.
Sc. Nat.) fra ETH Zürich. Etter ett år som
postdoktor i organisk elektrokjemi ved
NTH, begynte hun som forsker, senere
seniorforsker ved SINTEF Teknisk
Kjemi (nå SINTEF Industri). Ruth ledet
avdelingen/faggruppen
Polymerpartikler og Overflatekjemi fra 19972011 og gikk etterpå over i
markedsdirektørstillingen.
Ruths sentrale forskningsområder er
fremstilling og karakterisering av
mikro- og nanopartikler, samt overflatemodifisering av polymere og
hybridmaterialer i bulk- og partikkelform.
Foto: SINTEF

Ruth har vært med på utviklingen av monodisperse magnetiske partikler, kjent
som Dynabeads. Etter hvert bidro hun til oppbygging av nye fagfelt med fokus
på miniemulsjons-baserte prosesser og innkapsling og kontrollert frigivelse av
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aktive ingredienser. Denne kompetansen blir anvendt innen mange
markedsområder som medisin, kosmetikk, hushold- og personligpleie
produkter, mat og drikker, akvakultur og agrikultur. Ruth liker å overføre
generisk kompetanse og teknologi fra ett anvendelsesområdet til et annet.
I den senere tid har Ruth vist spesiell interesse for det relativt nye fagområdet
nanomedisin, som hun har bygget opp i SINTEF over de siste 15 år og hvor hun
har vært med på å utvikle nye partikkelbaserte teknologiplattformer innen
diagnose og terapi og i den senere tid også karakterisering av slike systemer og
hvor hun leder mange nasjonale og internasjonale prosjekt.
Ruth har også bygget opp et stort internasjonalt nettverk innen nanomedisin
og innkapsling og kontrollert frigivelse generelt. Hun er SINTEFs representant
og i øyeblikket leder av den europeiske teknologiplattformen innen
nanomedisin (ETPN) og representerer SINTEF i EARTO arbeidsgruppen
"Emerging Technologies for Healthcare". Ruth er også mangeårig medlem av
American Chemical Society (ACS).
Ruth har ca. 50 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift og er
oppfinner på ca. 20 patenter.

Sverre Magnus Selbach

Foto: NTNU

Sverre M. Selbach (1980) er professor i
materialkjemi
ved
Institutt
for
materialteknologi, NTNU. Han er utdannet
sivilingeniør i materialteknologi (2005) fra
samme institutt, hvor han også tok
doktorgrad (2009) på stabilitet, defekter og
faseoverganger i et multiferroisk materiale.
Etter eksperimentell PhD ved NTNU dro
han som post doc til ETH i Zürich for å
begynne med simuleringer av elektronstruktur og dette har vært hans hovedaktivitet etter at han begynte som
førsteamanuensis ved NTNU i 2012. Han
har også hatt kortere opphold ved
University of California, Santa Barbara
(UCSB) og ved National Institute of
Materials Science (NIMS) i Tsukuba, Japan.

Den faglige hovedinteresseren er oksidmatrialer til bruk i energi- og
informasjonsteknologi, og spesielt hvordan man kan utnytte defektkjemien til
å skreddersy de funksjonelle egenskapene, samt fundamental forståelse av
strukturelle faseoverganger, grenseflater i heterostrukturer og domenevegger
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i ferroiske materialer. Han jobber også med 2D-materialer, karbider og
nanopartikler for anvendelser innen energiteknologi og som sensorer. I tillegg
til simuleringer har han etablert totalspredning ved bruk av
synkrotronrøntgenstråling eller høyenergetiske nøytroner som en ny metode
ved instituttet sitt. Denne metoden brukes til å studere lokal struktur i
uordnede, delvis ordene og amorfe materialer, og han har anvendt metoden til
å studere faseoverganger, faste løsninger (oksidlegeringer), nanopartikler og in
situ syntese av ferroelektriske materialer. Han har vært involvert i prosjekter
for utvikling av materialer til batterier, piezoelektriske sensorer og aktuatorer,
solceller, membraner, nye konsepter for minneteknologi og medisinsk
diagnostisering.
Selbach mottok DKNVS’ pris til yngre forskere innen naturvitenskap i 2012 og
NT-fakultetet ved NTNU sin pris for beste PhD i 09/10. Han er medlem av
DKNVS og deltok på første “kull” av NTNUs Stjerneprogram for yngre forskere.
Han har publisert ca 70 vitenskapelige artikler og har vært hovedveileder for 4
PhD, 2 postdoktorer og 22 sivilingeniører.

Johannes Skaar
Etter doktorgrad i 2000 og en liten
postdoktorperiode ble jeg ansatt som
førsteamanuensis ved NTNU i 2001,
professor i 2003. I 2017 ble jeg ansatt
som professor ved Universitetet i Oslo,
der jeg nå jobber ved Fysisk institutt.
Mine forskningsinteresser er innen
fysikk: Elektromagnetisk teori, periodiske
strukturer,
metamaterialer,
kvanteinformasjon, kvantekryptering og
kvanteoptikk. Jeg er også opptatt av
undervisning og formidling.
Fra 2007 til 2012 ledet jeg et
forskningsprosjekt for unge forskertalenter. Jeg har også ledet et norsk-tysk
forskningsprosjekt.
Jeg samarbeider med en rekke norske og internasjonale institusjoner og har
publisert 66 journaler med fagfellevurdering og 38 bidrag ved internasjonale
konferanser (fram til 2018).
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Sigurd Olav Stefansson
Professor dr. scient. Sigurd Stefansson
(1961) har som forsker bidratt sterkt til
utviklingen av norsk havbruksnæring,
spesielt gjennom studiene av betingelser
for vekst, smoltifisering og kjønnsmodning,
og lysets betydning for dette. Han mottok
bl.a. EWOS Forskningspris i 1995 for sin
betydelige forskningsinnsats for norsk
akvakulturnæring.

Foto: Universitetet i Bergen

Han har hatt en lang rekke prosjekter
gjennom sin karriere, spesielt med
finansiering fra NFR, men også i samarbeid
med akvakulturnæringen, gjennom FHF,
Nordisk industrifond og EU.

Stefansson har publisert 160 vitenskapelige publikasjoner. Hans forsknings- og undervisningsinnsats de senere
årene har spesielt rettet seg mot fiskevelferd og bærekraft i havbruksnæringen,
gjennom deltakelse i «Centre for Research-based Innovations in Controlledenvironment Aquaculture (SFI CtrlAQUA)» og i «Kapasitetsløft for bærekraftig
og innovativ sjømatproduksjon (KABIS-prosjektet)». Han har også vært en
sentral person i etableringen av det første siv.ing.-programmet ved UiB (Sjømat
og havbruk) og er koordinator for dette studieprogrammet ved Institutt for
biovitenskap (BIO), UiB. Ved BIO har han også vært nestleder og ledet en
arbeidspakke i bioCEED (Senter for fremragende utdanning). Han har veiledet
43 kandidater til Mastergrad og 12 til doktorgrad.

Ketil Stølen
Ketil Stølen (1957) er sjefforsker og forskningsleder ved SINTEF Digital. Siden
1998 er han Professor II ved Universitetet i Oslo. Stølen er utdannet
databehandler med Cand Scient fra Universitetet i Oslo og PhD fra Universitetet
i Manchester.
Stølen begynte ved SINTEF i 1999. Før det var han tre år ved Institutt for
energiteknikk, fem år ved det Tekniske Universitetet i Munchen og fire år ved
Universitetet i Manchester. Han har også bakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt som vernepliktig soldat.
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Stølen har vært involvert i utallige
forskningsprosjekter, i Norge så vel som
internasjonalt, og ofte i en ledende rolle.
Stølen har et bredt interessefelt og har
publisert flittig. Det har blant mye annet
resultert i fire bøker (monografier). Den
første ble utgitt av Springer i 2001 og
presenterer det matematiske grunnlaget
for programvareutvikling. De to neste
ble også utgitt av Springer i henholdsvis
2011 og 2015. Tema for disse er
risikovurdering med spesiell vekt på
sikkerhetsproblematikk og eksterne
trusler. Det siste utgitt ble utgitt av
Universitetsforlaget i 2019 dreier seg om
teknologivitenskap og forskningsmetode
for teknologivitenskap.
Stølen er opptatt av formidling til allmenheten og har siden 2003 stått bak en
egen seminarserie. Så langt har han arrangert 41 slike seminarer.

John-Mikal Størdal
John-Mikal Størdal (1965) er administrerende
direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt
(FFI). Størdal er utdannet Master of Science i
«Aeronautics
and
Astronautics»
fra
Massachusetts Institute of Technology (MIT) i
1992, og er sivilingeniør i teknisk kybernetikk
fra NTH (NTNU) i 1988. Størdal gjennomførte
sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2009.
John-Mikal Størdal har arbeidet ved FFI siden
1989, hvor han har mange års erfaring som
forsker. I 2001 ble han ansatt som forskningssjef, og i 2004 ble han avdelingssjef for
Maritime systemer. I 2009 ble Størdal ansatt
som stabssjef ved instituttet, før han ble utnevnt til administrerende direktør i
2012, et åremål som ble forlenget i 2018. Siden 2012 har han også vært Norges
representant i NATO Science and Technology Board og i EDA R&T Steering
Board.
Med sin tekniske bakgrunn i fagområdene undervannskrigføring, systemprosjektering, navigasjon, og kamp- og ildledningssystemer, har John-Mikal
Størdal blant annet vært med på utviklingen av de matematiske løsningene og
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den tilhørende programvaren for flere av Sjøforsvarets kampsystemer. Faglig
sett fatter han stor interesse for utforming og utvikling av komplekse tekniske
systemer, som for eksempel kampsystemer til bruk i Forsvaret. Størdal har tjent
FFI hele sitt yrkesaktive liv, og bidratt til FFIs visjon om å gjøre kunnskap og
ideer til et effektivt forsvar.
FFI leverer forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap som skal bidra
til økt operativ evne, et mer effektivt forsvar, bedre samfunnssikkerhet og en
konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Instituttet sitter på omfattende
kunnskap om den teknologiske utviklingen, og gir blant annet råd til den
politiske og militære ledelsen om muligheter og utfordringer knyttet til
framskaffelse og bruk av ny teknologi. FFI samarbeider tett med sine
oppdragsgivere, enten det er Forsvarets grener, eller aktørene i Totalforsvaret.
Gjennom trekantsamarbeidet arbeider FFI sammen med den nasjonale
forsvarsindustrien, som gir utviklingsmiljøene en unik forståelse for operative
behov og utfordringer, for deretter i fellesskap å videreutvikle Forsvarets
operative evne.
John-Mikal Størdal er fra Herand i Hardanger, er gift og har tre voksne barn.

Asgeir Tomasgard
Asgeir Tomasgard (1970) er professor ved
Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse, Fakultet for økonomi
ved NTNU hvor han ble ansatt i 2002. Han
er professor i bedriftsøkonomi og
operasjonsanalyse.
Tomasgard er utdannet sivilingeniør med
fagområde Industriell Økonomi fra NTH
(NTNU) i 1993. Han tok doktorgrad ved
Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse i 1998.
Tomasgard har vært medlem av
Fakultetsstyrer på NTNU siden 2015 og
medlem av “Klima- og miljøministerens
klimaråd” fra 2014.
Foto: NTNU

Tomasgard er direktør for NTRANS Norwegian Centre for Energy Transition
Strategies, et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som
startet i 2019 i samarbeid med UiO, NHH, SNF, IFE, SINTEF og HSF. Fra 2009 til
2019 var han direktør i FME CenSES. Han var også forskningssjef innen Senter
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for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) fra 2007-2009. Han er nå direktør for
NTNU Energy Transition.
Internasjonalt kan nevnes at han var valgt sekretær fra 2007 og senere leder
(2010-2013) for Committee on Stochastic programming (COSP), en teknisk
komite for Mathematical Optimization Society. Tomasgard har vært aktiv i den
Europeiske energiforskningsalliansen (EERA) og har også flere internasjonale
verv.
Tomasgard har vært veileder og medveileder for 10 uteksaminerte PhDstudenter og 6 er under veiledning nå. I tillegg har han veiledet 10 postdoc og
over 100 masterstudenter samt bygget opp og undervist fag for 4. klassestudenter og PhD-studenter.
Han har 53 publikasjoner i internasjonale journaler (peer reviewed), 13
publikasjoner som deler av bøker (peer reviewed) samt 140 presentasjoner
som hovedforedragsholder og inviterte foredrag på konferanser,
gjesteforelesninger samt rapporter og populærvitenskapelige bidrag. Han har
også deltatt i en rekke paneldebatter og skrevet flere kronikker.
Tomasgard har vært gjesteprofessor og forsker ved Universidade Federal de
Santa Catarina, IMPA, University of Bergamo, Lancaster University, MIT,
Tinbergen Institute og Edinburgh Parallel Computing Centre.

Ellen DahlerTuset
Ellen Dahler Tuset (1965) er
administrerende
direktør
ved
Kongsberg Norspace. Hun er utdannet
sivilingeniør i fysikk fra NTNU og har
en PhD i fysikk fra NTNU fra 1997.
Ellen Dahler Tuset har hatt ulike
stillinger i Alcatel Space og Norspace
før hun i 2011 begynte i Kongsberg
Norspace som Commercial Director,
deretter som Executive Vice President
og i 2015 som President.
Kongsberg Norspace har under Ellen
Dahler Tusets ledelse spesialisert seg
på teknologi til satelitter og er i dag en
verdensledende
leverandør
av
Foto: Kongsberg
elektronisk utstyr og komponenter til
satelitt-industrien. Bedriftens viktigste marked er kommersielle telekommunikasjons-satelitter. Blant annet vant Kongsberg Norspace i 2016 ordre
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om en leveranse til Airbus Defence and Space av prosessorer til to Inmarsatsatelitter. Utviklingen støttes av ESA gjennom ARTES 3-4 programmet. I 2018
vant bedriften en ordre på 12 Galileo Navigation Satelittes til Surrey Satellite
Technology Ltd.
Ellen Dahler Tuset er en av landets mest fremtredende kvinner innen teknologi
og bedriftsledelse. Hun har omfattende ledererfaring på ulike nivå i Kongsberg
Norspace, en bedrift som i dag er blant de verdensledende innen sitt
spesialområde.
Hun er en god foredragsholder som også har blitt intervjuet i NRK, fagpresse og
aviser.
Hun har og har hatt ulike verv i Norges forskningsråd, NTNU, Norsk Romsenter
og Universitetet i Sørøst-Norge.
Hun er leder av koret «Back in Business, Kor & Band» i Asker (60 medlemmer).

Mari Sundli Tveit
Mari Sundli Tveit (1974) er tidligere
rektor ved NMBU, Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, fra 2014
til 2019. Hun var prorektor ved
Universitetet for miljø- og biovitenskap i
perioden 2010 til 2013 og seksjonsleder
for by- og regionplanlegging ved
Institutt for landskapsplanlegging fra
2008 til 2010.
Sundli
Tveit
var
styreleder
i
Universitets- og høgskolerådet fra 2017
til 2019. Hun har vært styremedlem i
European University Association siden
2015, og er gjenvalgt til 2023. Hun sitter
også i styret ved Chalmers Tekniska
Foto: NHO
Högskola i Gøteborg. Hun har sittet i en
rekke styrer innen forskning og høyere
utdanning, og har blant annet ledet styret i NOVA (Nordic Veterinary and
Agricultural University), vært nestleder i styret for Senter for Gunnforskning
(CAS) ved Videnskapsakademiet og sittet i Norges forskningsråds divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø.
Sundli Tveit er utdannet naturforvalter (Cand. agric) fra Norges landbrukshøgskole og Universitetet i Tromsø og disputerte i 2007. Hun er professor
i landskapsarkitektur siden 2013, med hovedinteresse innenfor fagområdene
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landskapsøkologi, landskapsanalyse, miljøpsykologi og landskapspreferanser.
Hun har undervist og veiledet i fagene landskapsøkologi og landskapsplanlegging i en årrekke og har bred forskningserfaring fra prosjekter nasjonalt
og internasjonalt, og ulike internasjonale vitenskapelige komiteer. Hun har
publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, bokkapitler og populærvitenskapelige bidrag.
Sundli Tveit er i dag områdedirektør for politikk i Næringslivets hovedorganisasjon, med ansvar for kompetanse, forskning og innovasjon, klima og
bærekraft, nærings- og internasjonal politikk, datafangst og analyse.

Per Tveit
Per Tveit (1930) utviklet grunnlaget
for nettverksbuebroer gjennom hovedprosjektene for sivilingeniør- og lic.
techn.-grad ved NTH i henholdsvis
1955 og 1964.
Han har skrevet over 60 artikler om
nettverksbuebroer,
derav
over
halvparten etter at han ble emeritus i
1997.
Per Tveit jobbet som dosent i DAK ved
Agder ingeniør- og distriktshøgskole,
og senere ved Høgskolen i Agder, fra
1984 inntil han ble emeritus i 1997.
Da Per Tveit ble dosent emeritus i
1997, henvendte han seg til
Foto: Sigurd Brinch
universiteter rundt om i verden og fikk
invitasjoner til å holde gjesteforelesninger. Han har siden reist 4 ganger rundt jordkloden og hold gjesteforelesninger, keynotes og foredrag i Europa, Amerika (Canada, USA, MellomAmerika og Søramerika), Asia (Japan, Kina, Vietnam), Australia og New Zealand.
Som dosent emeritus har han fortsatt å veilede studenter, bl.a. har han veiledet
masterstudenter fra Technische Universität. Dette førte til bygging av flere
nettverksbuebroer hovedsakelig i Tyskland.
Per Tveit har viet mesteparten at sitt liv som forsker og lærer til å styrke og
formidle beviser for denne nettverksbuebroens fordeler. Gjennombruddet for
nettverksbuebroer som skjedde etter år 2000 skyldes først og fremst Per Tveits
fremragende innsats etter at han ble emeritus i 1997.
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Interessen for nettverksbuebroer har økt i Norge siden 2010. Nettverksbuebroer har fordeler som gjør det sannsynlig at det norske samfunn og norsk
næringsliv vil ha glede og nytte av flere nettverksbroer i årene fremover.

Vigdis Vandvik
Vigdis Vandvik (1968) har vært professor i
økologi siden 2008, og hun har bygget opp
en bred og omfattende vitenskapelig
portefølje innen planteøkologi, biodiversitet og globale endringer.
Hun har publisert mer enn 100
vitenskapelige artikler, hvorav 61 de siste
5 år. Artiklene har blitt sitert mer enn 3300
ganger, og hun har en H-indeks på 32.
Vandvik har bygget seg opp som en
markert forsker og forskningsleder med en
stor eksternfinansiert prosjektportefølje
og et bredt internasjonalt samarbeid. Hun
har veiledet flere titalls PhD-studenter og
postdocs.
Foto: Universitetet i Bergen

Innen undervisning har hun markert seg
både nasjonalt og internasjonalt som en
profilert leder for bioCEED senter for Fremragende Biologiutdanning.
Studentaktiv forskning, tett arbeidslivskontakt, kollegialt utviklingsarbeid og
utvikling og testing av digitale læringsverktøy i biologi har vært viktige
satsingsområder i senteret.
Vandvik har i de siste årene bidratt betydelig til samfunnskontakt og
forskningsformidling, spesielt når det gjelder å sammenstille forskningsbasert
kunnskap for ulike samfunnsbehov. Hun er blant annet nestleder i
Artsdatabanken styre, og i Vitenskapskomiteen for Mat og miljø. Internasjonalt
har hun deltatt i Naturpanelets regionale evaluering av biodiversitet og
økosystemtjenester for Europa og i den pågående globale evalueringen av
fremmede arter.
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Dhayalan Velauthapillai
Dhayalan Velauthapillai (1963), som opprinnelig kommer fra Sri Lanka, er
professor i fysikk og teknologi ved
Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap
ved Høgskulen på Vestlandet.
Dhayalan kom til Norge for å studere ved
Universitetet i Bergen (UiB) i 1984 og har
tatt hele sin høyere utdanning ved UiB.
Som en del av post.doc.-stillingen ved UiB
gjestet han Universitetet i Neuchtel,
Sveits i 2000.
Han har forskningsinteresser innen
elektromagnetisk modellering og avanserte nanomaterialer for ren energi og
helseapplikasjoner. Dhayalan har bygd
Foto: Høgskulen på Vestlandet
opp et forskningsmiljø med internasjonale partnere innen nanoteknologi
på HVL. Han har 96 publiserte artikler i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har
han over 60 vitenskapelige publiseringer på internasjonale konferanser.
Dhayalans forskningsgruppe ‘Advanced Nanomaterials for Clean Energy and
Health Applications’ driver med forskning innen nye avanserte materialer som
kan brukes innen solcelleteknologi, hydrogenproduksjon og innen ‘Tissue
Engineering’. Gruppen jobber både med simulerings- og eksperimentelle
studier og har bygget opp en lab for solcelleteknologi på HVL med støtte fra
Framostiftelsen.
Dhayalan leder for tiden 4 forsknings- og høyere utdanningsprosjekter med
universiteter i India og Sri Lanka med ekstern finansiering. Han har veiledet en
rekke studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå både nasjonalt og
internasjonalt. Han har etablert et stort nettverk som består av forskere fra
Norge, India, Sri Lanka, England og Sør Korea innen nanomaterialer for diverse
applikasjoner.
Dhayalan er aktiv innen formidling av forskning til akademia, industrien og til
publikum. Han har organisert flere internasjonale konferanser og seminarer på
vegne av HVL og har hatt flere populærvitenskapelige innlegg til både
skoleelever og andre. Dhayalan er blitt kåret til ‘Beste foreleser’ av studentene
ved ingeniørutdanningen på HVL to ganger og vant prisen for fremragende
undervisning ved Høgskolen i Bergen i 2016.
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Dhayalan har også vært samfunnsengasjert siden han kom til. Han har vært
aktiv med integrering av innvandrere og vært medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg for å inkludere innvandrere i utdanningen, arbeidslivet og i
majoritetssamfunnet. Dhayalan ble kåret til ‘Top 10’ innvandrere i Norge i 2009
av Leadership Foundation, Norway. Dhayalan har også skrevet en norsktamilsk ordbok som er utgitt av Utdanningsdirektoratet.
Dhayalan er opptatt av rekruttering av elever til realfagsutdanning og opprettet
en lørdagsskole for tamilske barn og ungdommer i 2002 i Bergen. Dhayalan er
skolens rektor.

Arnstein Wee
Arnstein Wee (1968) har jobbet med forskning, utvikling og kommersialisering
av teknologi i over 20 år spesielt innen flerfasemåling. Han er utdannet siv.ing
innen elektronikk/kybernetikk ved UMIST i Manchester.
Wee etablerte bl.a. MPM (Multi Phase Meters) sammen med Hans Olav Hide i
2003 for å utvikle og kommersialisere et helt nytt konsept innen flerfasemåling
som var patentsøkt av Wee. MPMs måler, som nå er en del av TechnipFMC,
anvendes av oljeindustrien over hele verden til produksjonsstyring, fiskalmåling og eierallokering. Teknologien er utviklet og kvalifisert i nært samarbeid
med internasjonale oljeselskaper og er beskyttet av mer enn 10 patentfamilier
hvor Arnstein Wee står som hoved oppfinner.
Arnstein Wee er også med-grunder av Trac ID som har utviklet og
kommersialisert RFID-teknologi til oljeindustien og oppdrettsnæringen. Dette
selskapet er nå en del av National Oilwell.
Arnstein Wee har bakgrunn fra Venture-bransjen, både som investor og
styremedlem av oppstartsselskaper og større industriselskaper.
Wee er i dag leder og hovedeier av Eppus AS som han etablerte i 2001. Eppus
AS er et investeringsselskap som også driver med teknologiutvikling og har bl.a.
utviklet et kapitalforvaltningssystem basert på bruk av maskinlæring og
kunstig intelligens, en teknologi som Wee har jobbet med og anvendt siden
starten på 90 tallet.

Zhixin Yu
Zhixin Yu (1975) er professor ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi
ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han oppnådde sin Ph.d. i kjemiteknikk med
spesialisering i katalyse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) i 2005, som vant prisen for beste PhD-avhandling. I 2005-2006 jobbet
han med karbon nanofiber baserte katalysatorer for gas-to-liquid (GTL)
teknologi som postdoktor ved NTNU. I 2006-2007 var han forsker ved SINTEF
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Materialer og Kjemi innenfor prosjekter
relatert til Tjelbergodden metanolfabrikk. I 2007-2008 var han forsker ved
International Research Institute of
Stavanger (IRIS) hvor han jobbet med
utviklingen av Risavika Gass Senter. Fra
2008 jobbet han i Statoil som teknisk
oiljeanalytiker innen oljehandel og
forsyning i den første perioden, og
derretter som Principle Reseacher ved
Statoil forskningssenter, Rotvoll. Han
tiltrådde som professor i 2013 ved
Institutt for petroleumsteknologi, UiS. I
2019-2020 hadde han forskningstermin
ved Geballe Laboratory for Advanced
Materials, Stanford University, USA.
Gjennom sin forskningskarriere har han opparbeidet seg erfaring fra
universiteter, forskningsinstitutter og industrien.
Yu mottok finansiering av Shell Norge for å etablere nanokatalyselaboratoriet
ved UiS. Han var leder for programområdet for forskning på «rent drivstoff og
petroleumsproduksjon ved bruk av nanomaterialer og nanoteknologi» ved UiS
i perioden 2015-2017. Han var en av grunnleggerene av Applied Energy
UNiLAB som består av 8 universitet fra forskjellige land.
Yu har organisert flere internasjonale konferanser og vært gjesteredaktør av
flere spesialutgaver i internasjonale. Han har blitt invitert til å vurdere
bevilgningssøknader for Norges forskningsråd, American Chemical Society,
Chilean National Science and Technology Commission, og Natural Science and
Engineering Research Council of Canada. Han har over 70
tidsskriftpublikasjoner med mer enn 2300 siteringer.
Yu sin nåværende forskning fokuserer hovedsakelig på design, syntese og
karakterisering av nanomaterialer for bruk innenfor petroleum og fornybar
energiproduksjon, produksjon av hydrogen og syntesegass, biogass
oppgradering, CO2-konvertering og utnyttelse, batterier og superkondensatorer, samt konvertering og lagring av energi.
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Houxiang Zhang
Houxiang
Zhang
(1974)
mottok
doktorgradgrad i mekanikk og elektronikk
i 2003. Han er IEEE Member 2004-IEEE
Senior Member 2012.
Fra 2004 jobbet han som postdoktor,
seniorforsker ved Institutt for tekniske
aspekter ved multimodale systemer
(TAMS), Institutt for informatikk ved
universitetet i Hamburg i Tyskland. I
februar 2011 avsluttet han habilitering i
informatikk ved samme universitet. Dr.
Zhang begynte ved NTNU som professor i
mekatronikk i april 2011. Fra 2011 til
2016 har han også hatt et gaveprofessorat
for produkt- og systemdesign finansiert av
NCE Maritime i Norge.
Dr. Zhang har engasjert seg i to hovedforskningsområder: 1) Biologiske roboter
og modulær robotikk, spesielt i kontroll av biologisk bevegelse, 2) Virtuell
prototyping i krevende maritime operasjoner. Han har søkt og koordinert mer
enn 20 prosjekter støttet av Norsk forskningsråd (NFR), tysk forskningsråd
(DFG) og industrien. På disse områdene har han publisert over 160 journal- og
konferanseartikler som forfatter eller medforfatter. Dr. Zhang har mottatt fire
priser for beste artikkel og fire finalistpriser for beste konferanseartikkel i den
internasjonale konferansen om robotikk og automatisering. Dr. Zhang ble valgt
som styremedlem for SFI Offshore Mechatronics fra NTNU i perioden 20192020.

Yan Zhang
Yan Zhang (1977) er professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i
Oslo. Han mottok PhD-graden fra School of Electrical and Electronics
Engineering, Nanyang Technological University, Singapore.
Forskningsinteressene hans inkluderer neste generasjons trådløse nettverk
som fører til 5G/6G, grønne og sikre Internet of Things (f.eks. Smart grid og
transport). Studiene hans på disse områdene har mottatt mer enn 15 000sitasjoner og H-indeks 65.
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Dr. Zhang er redaktør for 10
topprangerte
IEEE
publikasjoner,
inkludert
IEEE
Communications
Magazine, IEEE Network Magazine, IEEE
Transactions on Vehicle Technology,
IEEE Transactions on Industrial
Informatics, IEEE Transactions on Green
Communications and Networking, IEEE
Communications Survey and Tutorials,
IEEE Internet of Things Journal, IEEE
Systems
Journal,
IEEE
Vehicle
Technology
Magazine
og
IEEE
Blockchain Technical Briefs.
Han har vært chair i en rekke
flaggskipskonferanser i IEEE, inkludert
IEEE ICC 2021, IEEE Globecom 2017,
IEEE PIMRC 2016, og IEEE SmartGridComm 2015.
Han er Distinguished Lecturer i IEEE Vehicular Technology Society i årene
2016-2020, og han er også CCF 2019 Distinguished Speaker. Han er leder av
IEEE Communications Society Technical Committee on Green Communications
and Computing (TCGCC). I 2018 mottok Zhang prisen "Highly Cited Researcher"
(Web of Science-topp 1 % som er mest sitert worldwide). Han er IEEE Fellow
og IET Fellow.

Jiong Zhou
Jing Zhou (1978) har vært professor i
mekatronikk ved Fakultet for Teknologi og
Realfag, Universitetet i Agder (UiA) i
Grimstad siden 2016. Hun er forskningsleder
av Toppforskningssenter i Mekatronikk og
tillegg leder av gruppen Robotikk og
Automasjon ved UiA.
Jing Zhou tok sin Ph.D. i 2006 ved Nanyang
Technological University (Singapore) innen
teknisk kybernetikk. Hun har tidligere
arbeidet som postdoktor ved NTNU
(Trondheim) i perioden 2007-2009, seniorforsker ved NORCE (tidligere IRIS Bergen) i
perioden 2009-2016, og førsteamanuensis II
ved Høgskulen på Vestlandet i perioden
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2013-2016. Hennes forskning er hovedsakelig innen modellering, simulering
og kontroll av mekatronikksystemer med anvendelser innen offshore
mekatronikksystemer, kraner, marine fartøy, bore- og brønnteknologi,
robotteknikk og automatisert produksjon. Hun har utgitt to bøker og over 90
artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanser.
Jing Zhou er medlem av Agder Vitenskapsakademi og seniormedlem av IEEE.
Hun er Associate Editor i IEEE Transactions on Cybernetics, og Technical
Committee av IEEE Control Systems Society (CSS) i “Nonlinear Systems and
Control” og “System Identification and Adaptive Control”. Zhou har vært aktivt
involvert i å organisere IEEE og IFAC konferanser som General Chair, General
Co-Chair, Technical Program Chair, Technical Program Committee, og
Invited/Special Session Chair siden 2009.

Udo Zimmermann

Foto: Universitetet i Stavanger

Udo Zimmermann har en BSc-grad i
antropologi fra Frie Universitet i Berlin
og Universitetet i Heidelberg i 1995 og
MSc-grad i sedimentologi fra Universitetet i Heidelberg i 1995. Doktorgraden
i geologi avla han ved Universitetet i
Heidelberg I 1999. Zimmermann var
forskningsassistent ved Universitetet i
Heidelberg fra 1995 til 1998 og lecturer
ved Universitetet i Catamarca i Argentina
fra 2000 til 2001. Fra 2001 til 2008 var
han senior lecturer og forsker ved
Universitetet i Johannesburg i Sør-Afrika.
I 2008 kom han til Universitetet i
Stavanger først som førsteamanuensis og
fra 2015 som professor i geologi.

Han har vært hovedveileder for 2
postdoctorer, 8 PhD-studenter og 13 MSc-studenter. Hans forskningsområder
har vært sedimentologi, reservoirkarakterisering, micro- og nanoteknologier
for rock-fluid interaksjon, geokjemi, jorden historie og paleotectonisk
utvikling.
Han har sammen med andre 53 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige
tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering, 15 av disse som førsteforfatter og
har i tillegg over 250 konferansebidrag siden 1995.
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Utdeling av diplomer til nye medlemmer på julemøtet i
Trondheim: Torbjørn Digernes, Asgeir Tomasgard, Ruth SchmidBaumberger, Sverre Magnus Selbach og Monica Rolfsen

Gary Harald Isachsen fikk diplom og nål av Torbjørn Digernes
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MØTER OG SEMINARER
Agder
Torsdag 5. februar – møte i Kristiansand
Landstrøm for skip i Kristiansand og den nye havneplanen
Halvard Aglen, havnedirektør og Trond Sikveland, eiendomssjef, begge
Kristiansand Havn
Tirsdag 26. mars – møte i Kristiansand
Nettverksbruer og ny Varoddbru
- Nettverksbruer
Per Tveit
- Ny Varoddbru
Bård Kimestad, byggeleder og Ragnar Hellerslien, prosjekteringsleder,
begge Statens Vegvesen

Per Tveit mottar nål og diplom som nytt medlem av
Torbjørn Digernes

Tirsdag 10. september – møte i
Fremtidens materialer for norsk industri
Aslaug Hagestad Nag, daglig leder, Katapultsenteret Future Material
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Tirsdag 8. oktober – møte i Grimstad
Drivstoff fra skogen
- Utvikling og tilrettelegging
Yngve Ramse Trædal, plan- og næringsrådgjevar, Åmli kommune
- Bio-råolje fra skogen
Thomas Skadal, CEO, Biozin Holding AS

Bergen
Møtene i Bergen ble arrangert i samarbeid med Tekna
Tirsdag 29. januar – møte
Maskinsyn: et algoritmisk blikk på verden?
Jill Walker Rettberg, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske
studier, Universitetet i Bergen
Tirsdag 12. mars – møte
Protonterapi på vei til Bergen
Olav Mella, professor, Klinisk institutt II, Universitetet i Bergen og
avdelingsdirektør, avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk,
Haukeland Universitetssykehus
Tirsdag 14. mai – møte
Atmospheric Space Interaction Monitor (ASIM) - høytsvevende norsk teknolog
Nikolai Østgaard, professor, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i
Bergen/ SFF Birkeland Centre
Tirsdag 17. september – møte
Smart surfaces – a self-cleaning future?
Bodil Holst, professor, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Bodil Holst i samtale med Ole Gunnar
Søgnen
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Tirsdag 15. oktober – møte
Hydrogen som drivstoff i maritim transport
Trond Strømgren, Seniorrådgivar fornybar energi og hydrogenverdikjede,
Hub for Ocean/Arena Ocean HyWay Cluster
Tirsdag 26. november – møte
Cloud, IoT, Edge, Fog, Leaf, Industry 4.0: Fra buzzword til business
Sindre Kvalheim, CEO og Sven Naustdal, digitaliseringsdirektør, begge
LocalHost Group

Oslo
Onsdag 30. januar – møte
Framtidens biler: hydrogenbiler, elbiler med mer
Erik Figenbaum, Transportøkonomisk Institutt og Øystein Ulleberg, Institutt
for Energiteknikk
Onsdag 6. mars – årsmøte for NTVAs industrielle råd (for medlemsbedrifter)
Åpent seminar:
Fra paneldebatten: Anders Skoe,
Björgólfur Hávarðsson, Martin
Styrmoe Moen, Paul Chaffey, Bjørn A
Dimmen og Helge Veum

Mot et smartere næringsliv: Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og
fortjeneste – digitalisering i praksis
- Velkomst og introduksjon
Hans Kåre Flø, leder av Industrielt Råd
- NTVA – teknologipartner i utvikling
NTVAs president Torbjørn Digernes
- Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og fortjeneste
- Taktskifte for utnyttelse av stordata – myndighetenes bidrag
Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup
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- Rev Ocean – bygger havets database
Martin Styrmoe Moen, CFO og leder, Ocean Data Platform
- Et hav av data – hvordan fanger vi verdier for havbruksnæringen?
Björgólfur Hávarðsson, R&D Manager, NCE Seafood innovation cluster
- Digitale plattformer i mediebransjen
Anders Skoe, CEO, Finn
- Digitalt krafttak for bærekraft – Stordata for smarte og bærekraftige byer
Om Ålesund-regionens deltakelse i FNs United Smart Cities Programme
Bjørn A Dimmen, Offshore Simulator Centre, og Helge Veum, Ny Ålesund
- Panel- og plenumsdiskusjon – Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og fortjeneste
Hvordan kan næringsliv, akademia og myndigheter samspille for fornyelse
gjennom digitalisering? Hva er NTVAs rolle?
- Oppsummering/avslutning
NTVAs president Torbjørn Digernes
Tirsdag 26. mars – fellessymposium med DNVA
Biologisk mangfold og bærekraft
Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske
mangfoldet?
- Keynote
Charles Godfray, Oxford University
- Olje og gass
Bjørn Otto Sverdrup, Equinor
- Fiskeri og havbruk
TBA
- Landbruk og skogbruk – biodiversitet og økosystemtjenester
Kristin Magnussen, MENON Economics
- Biologisk mangfold i Norge, utviklingstrender og trusler
Signe Nybø, NINA
- Biologisk mangfold Norge i lys av utviklingen av infrastruktur
Audun Ruud, NINA
- Lovgivningens betydning for forvaltningen av biologisk mangfold
Inge Lorange Backer
- Paneldiskusjon
- Oppsummering
Torsdag 4. april – møte
Nettskyen, og lagring i norske datasentre
- Om Nettskyen
Hallstein Husand, Datatilsynet
- Om lagring
Roger Schjerva, IKT-Norge
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Onsdag 11. september – møte
Bioinformatikk og anvendelser av DNA-analyse
- DNA-sekvensering og bioinformatikk
Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap, UiO
- How DNA analysis of our microbiomes is revolutionizing our understanding
of health?
Jean-Marc Billod, PhD, Bio-Me AS
Foredragsholderne JeanMarch Billod og Tom
Kristensen sammen med
Torleiv Maseng og Maria
Maseng

Mandag 21. oktober – Euro-Case conference
The Future of Work
- Keynote
Learning Centers, a tidal wave in shaping the workforce of the future
Xavier Fouger, Senior Director Learning Centers and Programs, Dassault
Systemes
- Change drivers and opportunities
- Future-proofing traditional companies and careers
Julia Paulsen, Head of Digital Sales and Services, DNB
- Innovation, productivity, AI, robots and employment: an impossible deal
Hendrik Van Brussel, Emeritus Professor, KU Leuven
- The National Platform Learning Systems in Germany and digitalisation of
the metals industry
Katja Windt, Prof. Dr.Ing, Managing Board SMS group GmbH
- Cases from the Norwegian private and public sector
- Siemens – Future of automation
Frank Bråthen, Head of factory automation, Siemens
- Production optimization using the Cognite platform
Gunnar Staff, Aker BP
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- Management and value creation from integrating
disparate data in the business
Gunnar Staff, Director of Optimization, Cognite AS
- Services built on top of newspaper distribution – Svosj
Cathrine Laksfoss, CEO, Schibsted Distribution Group
- Knowledge and skills
- AI + Human Intelligence = Deep Learning +Deeper Learning
Charles Fadel, Founder, Center for Curriculum Redesign
- Filling the competence gap – The need for new skills
Steinar Holden. Head of the Department of Economics, UiO / Chairman
of the Norwegian Committee on skill needs

Marina Tofting (møteleder), Torbjørn Digernes (president NTVA)
og Reinhard Hüttl (president EuroCase) åpnet årskonferansen

Onsdag 23. oktober – møte
AI-gevinster ved bedre utnyttelse av kraftnettet
- Kraftbransjens felles digitaliseringsinitiativ – DIGIN
Trond Moengen, DigitalNorway
- Bruk av AI i kraftnettet – eksempler og erfaringer fra Statnett
Amund Strømnes Øverjordet og Gunnhild Svandal Presthus, Statnett SF
Tirsdag 10. desember – møte
Bruk av nye teknologier i helsenæringen
Klas Pettersen, seniorrådgiver, UiO og Arne Øyen, president og CEO, Sonitor
Technologies
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Stavanger
Møtene i Stavanger ble arrangert i samarbeid med Tekna
Onsdag 20. februar – møte
The 2018 Nobel prize in medicine – the discovery of immune therapy and its
importance in cancer treatment
Cassian Yee, professor, MD Anderson Cancer Center, Houston (Cassian Yee er
en nær medarbeider til nobelprisvinneren James P. Allison)
Fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Stavanger og i samarbeid med
Stavanger Universitetssjukehus
Onsdag 13. mars – møte
Cyberforsvaret og samfunnets sårbarhet – hvilke farer står vi overfor og hva gjør
vi
Jørgen Botnan, siv ing, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Onsdag 10. april – møte
Blokkkjeder - hva det er og hva kan det brukes til
Hein Meling, professor, Universitetet i Stavanger

Sigmund Stokka og Hein Meling

Onsdag 25. september – møte
Hydrogen som fremtidig energibærer
- Status på området – nasjonalt og internasjonalt
Kristian Vik, generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
- Produksjon av hydrogen fra biogass
Egil Vigdel, daglig leder i gründerbedriften Agri-e
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Onsdag 23.oktober – ettermiddagsmøte
Batteriteknologi for samferdsel og transport
- Pågående forskning
Ann Mari Svensson, professor, NTNU
- Utviklingen innen land, sjø og lufttransport
Eirik Børsheim, sivilingeniør, Siemens
Onsdag 20. november – møte
Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, risiko og etikk
Ole Johan Borge, direktør, Bioteknologirådet

Tromsø

Programkomiteen i Tromsø: Trond Jørgensen og Edel
Elvevoll

Tirsdag 12. mars – ettermiddagsseminar
Bioprospektering
- Marine enzymer; kjemiske arbeidshester med et stort potensial
Yvonne Piotrowski, forsker, Strukturkjemi, Norstruct, Institutt for kjemi
- Antibiotika-verktøykassen trenger påfyll - kan peptider fra havet være et
bidrag?
Klara Stensvåg, professor, marin bioteknologi, Norges fiskerihøgskole
- Havsopp som kilde til nye antibiotika
Teppo Räma, forsker, Norges fiskerihøgskole
- Fra hav til marked. Hva må til for å få spennende molekyler fra havet til å bli
nye medisiner?
Jeanette H. Andersen, professor, leder, Marbio, Norges fiskerihøgskole
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Tirsdag 9. april – ettermiddagsseminar
Finnfjordprosjektet
- Alger som biologisk industrielle organismer
Hans Chr. Eilertsen, professor, Norges fiskerihøgskole
- Veien til full industriell CO2 utnyttelse ved Finnfjord AS
Geir Henning Wintervoll, CEO, Finnfjord AS
- Mulighetenes verden – Spennende lipider og bioaktivitet i marine alger
Jon Brage Svenning og Lars Dalheim, stipendiater, Norges fiskerihøgskole
Tirsdag 21. mai – ettermiddagsseminar
Earth Biogenome Project (EBP)
- The Earth Biogenome Project; The great genetic “moon shot”
Kjetill Jakobsen, Universitetet i Oslo
- Implications of the EBP for ancient environmental DNA research"
Peter Heintzman, UiT Norges arktiske universitet
- Projects and data gained at the Genomics platform at Nord University (Bodø)
Tor Erik Jørgensen, Nord Universitet

Tirsdag 1. oktober – ettermiddagsseminar
Helseteknologi fra Tromsø gir økt livskvalitet
- Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og
andre helse-relaterte problemer
Gunnar Hartvigsen, professor, UiT Norges arktiske universitet og
Universitetet i Agder
- 20 år med teknologisk forskning på selv-hjelps systemer for personer med
diabetes
Eirik Årsand, professor, Nasjonalt senter for e-helseforskning & UiT
- Identifisering av spredning av smittsomme sykdommer ved bruk av data fra
personer med diabetes
Ashenafi Zebene Woldaregay, stipendiat, UiT
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- Storskala innsamling av helsedata blant Tromsøs befolkning
Andre Henriksen, stipendiat, UiT
Tirsdag 29. oktober – ettermiddagsseminar
Kunstig intelligens i helsesektoren
- Kunstig intelligens i helsesektoren: status presens
Klas Pettersen, Nora
- Kunstig intelligens i helsetjenesten ved analyse av elektroniske
pasientjournaler
Robert Jenssen, Institutt for fysikk og teknologi (UiT)
- Artificial Intelligence in Cyber-physical Systems
Anne Håkansson, Institutt for informatikk (UiT)
Tirsdag 18. november – ettermiddagsseminar
Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen – angår det deg?
- Antibiotika-resistens i Norge og resten av verden
Arnfinn Sundsfjord, professor, UiT
- Antibiotikaresistens – hvordan overvåker vi utviklingen og hva kan vi gjøre
med det?
Gunnar Skov Simonsen, professor, UiT/UNN
- Hvorfor lete i havet etter nye antibiotika?
Jeanette Hammer Andersen, professor, UiT

Trondheim
Møtene i Trondheim i vårsemesteret hadde hovedtema «Klima og teknologi».
Torsdag 31. januar - ettermiddagsseminar
Utvikling av klimamodeller og klimapolitikk
- Fra værvarslingsmodeller til klimaforskernes krystallkule
Kerim Hestnes Nisancioglu, forskningsleder, Bjerknessenteret for
klimaforsking og professor, institutt for geovitenskap, Universitetet i
Bergen
- Fra klimamål til klimapolitikk som holder mål
Solveig Glomsrød, seniorforsker, CICERO Senter for Klimaforskning, Oslo
Tirsdag 26. februar - ettermiddagsseminar
Fremtidens luftfart i støpeskjeen
- NHOs perspektivmelding – det generelle fremtidsbildet og hvordan dette vil
påvirke transportsektoren
Alf Åge Lønne, direktør for strategi, NHO
- Klimapositiv teknologi og muligheter for norsk luftfart
Nils Røkke, direktør for bærekraft, SINTEF
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- Fremtidens luftfart
Sigurd Øvrebø, adm.dir, Rolls-Royce Electric Norway
- Paneldebatt – hva bør norsk næringsliv gjøre for å bidra til en bærekraftig
luftfartsnæring?
Tirsdag 28. mars – møte
Årsmøte kl 1700

Kunstig fotosyntese
- Artificial Photosynthesis for Production of Solar Fuels
Leif Hammarstrøm, professor at Department of Chemistry, Uppsala
University, Sweden
- Kortmeddelelse:
Artificial photosynthesis for H2 generation from water employing CdS@TiO2
nanostructures
Muhammad Zubair, PhD candidate Department of Chemical Engineering,
NTNU
Tirsdag 7. mai – ettermiddagsseminar
Integrasjon av miljøvennlige teknologier i bygninger i en urban kontekst
- Material- og fargebruk i bybildet i Trondheim
Alex Booker, professor i billedkunst, NTNU
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- Potensialet for integrasjon av miljøvennlige teknologier i fremtidas byer
Maria Cristina Munari Probst, førsteamanuensis, EPFL
Etter foredragene var det en omvisning i Powerhouse på Brattørkaia
Tirsdag 1. oktober – seminar
En batteridrevet framtid – fra litium til bruk av bønnespirer og alger?
- Batteriteknologi: status og framtidsutsikter
Kristina Edström, professor, Uppsala University
- Algebatterier – fra serviettidé til forretningsmulighet
Fride Vullum-Bruer, forsker, SINTEF Energi
- Kommersiell batteriproduksjon i Norge
Foredragsholder fra Siemens, Trondheim
Onsdag 13. november – ettermiddagsseminar
Flytende havvind – pengesluk eller pengemaskin?
- Havvind – kan vi kombinere klimaforpliktelser og ny næringsvirksomhet?
Finn Gunnar Nielsen, professor, Universitetet i Bergen
- Havvind og innovasjon
John Olav Tande, sjefforsker, SINTEF

Fredag 6. desember – julemøte
Hvordan bygger vi en katedral? Teknologi og håndverk – Bygningshistoriske og
teknologiske utfordringer ved oppbyggingen av Notre Dame
Øystein Ekroll, forsker, Nidarosdomen
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INTERNASJONALT SAMARBEID OG
SAMARBEID MED NORSKE AKADEMIER
NTVA arbeider for å utvikle nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner
som gavner akademiets formål. Akademiet er medlem I de to internasjonale
akademisammenslutning Euro-CASE og CAETS. Vi har også en god dialog med
akademiet Academia Europae som er etablert med en node ved Universitet I
Bergen. I Norge har NTVA et godt samarbeid med Det Norske Videnskapsakademi og de lokale akademiene I Agder og Stavanger.

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 årlige konferanse ble i 2019 arrangert av IVA i Stockholm som ledd i
IVAs 100 års jubileum. Konferansen ble arrangert i juni under tittelen
«Engineering a better future». Programmet fokuserte på utviklingen av
ingeniørfagene i lys av utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Blant
temaene var:
-

Antibiotikaresistens
Klimautfordringene og bærekraftige energisystemer
Plastforurensning og erstatning av plast
Bærekraftige transportsystemer

The European Council of Academies of Applied Sciences
Euro-CASE bestod ved utgangen av 2019 av 23 ulike nasjonale akademier.
NTVA arrangerte høsten 2019 Euro-CASE' årsmøte og tilhørende konferanse
«The Future Work – Content of Jobs i Oslo 21. oktober. Konferansen samlet
rundt 110 deltagere fra medlemsakademiene, norsk utdannings- og forskningssektor, offentlig forvaltning og politikk og en stor delegasjon studenter fra
norske utdanningssteder.
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Asbjørn Rolstadås presenterer NTVAs bok «Det nye digitale Norge»

Programmet omfattet blant annet temaene:
- Livslang læring og samspillet mellom utdanningssektoren og næringsliv
- Hvordan kunstig intelligens og robotisering påvirker arbeidsmarkedet og
relasjon mellom partene i arbeidslivet
- Hvordan digitalisering endrer kunnskapsbehovet og krav til
utdanninginstitusjonene
- Case-presentasjoner fra Dassault Systemes, tysk metallindustri, Siemens,
Cognite, Lånekassen, Schibsted og DnB
NTVAs president Torbjørn Digernes fikk etter konferansen ansvaret for å lede
en arbeidsgruppe som skal definere rammene for Euro-CASE' videre arbeid på
området. Første trinn i en slik prosess er å sette rammene for hva akademiene
innen Euro-CASE skal ha som ambisjon om å belyse med egne krefter, og de
forhold som er viktige for teknologer, men hvor en trenger tverrfaglig
samarbeid med fagfolk fra andre disipliner for å skape tilstrekkelig brede
analyser og vurderinger. Arbeidsgruppen skal legge frem sin anbefaling på
Euro-Case’ neste årsmøte i juni 2020. Sentrale spørsmål som er viktig for
kunnskapsutviklingen på området er:
- Hva er de mest lovende utviklingsmuligheter for digitale teknologier?
- Hvordan utvikler vi best teknologi som samtidig utnytter de sterke sidene av
maskinlæring og det mennesket er best til?
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Science Advice for Policy
Euro-CASE spiller en aktiv rolle i de europeiske prosessene for at vitenskapsråd
til politisk utforming (Science Advice for Policy) blir mer systematisk tatt i bruk
i Europa. NTVAs medlemskap og aktiviteter mot Euro-CASE gir en god mulighet
for norske kunnskapsmiljøer og vitenskapspersoner til å bidra i disse viktige
prosessene.
Europas vitenskapsakademier er blant de institusjoner som har størst
troverdighet som uavhengige instanser til å utarbeide upartisk og uavhengig
kunnskapsgrunnlag for politikkrådgivning. Akademiene har et prosjekt fra EUkommisjonen for å utarbeide faktarapporter om kunnskapsstatus relevant for
et politikkområde. I prosjektet, Science Advice for Policy by European
Academies (SAPEA) deltar de fem store akademinettverkene i Europa, med til
sammen rundt 100 akademier som medlemmer, se https://www.sapea.info/.
NTVA deltar i SAPEA gjennom Euro-CASE. Både DNVA og Academia Europeas
node i Bergen er norske deltakere i SAPEA gjennom sine akademisammenslutninger.
DNVA og NTVA har inngått en samarbeidsavtale om vitenskapabasert
poltikkrådgivning. DNVA representerer Norge i European Academies Science
Advisory Council (EASAC). EASAC har programmer på biovitenskap, miljø og
energi. I samarbeidsavtalen ligger det at NTVA skal delta i EASACs
energikomité. Avtalen er ellers et grunnlag for samarbeid som blant annet skal
sikre at kvalifiserte vitenskapspersoner fra norske miljøer blir nominert i
aktuelle prosesser og for å samarbeide i kontakt med norske myndigheter og
formidle informasjon mot offentligheten.
SAPEA-prosjektet har utarbeidet seks faktarapporter:
Food from the Oceans
Microplastics
Plant Protection Products
Carbon capture and utilisation
Making sense of science - Science policy under conditions of complexity and
uncertainty
- Transforming the future of ageing

-

En rapport om temaet Towards an EU sustainable food system er under
utarbeidelse.
NTVA har hatt representanter i arbeidsgruppene for Food from the Oceans og
Carbon capture and utilisation, og deltar også i Towards an EU sustainable food
system.
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Nordisk samarbeid
NTVA har et positivt samarbeid med vårt svenske søsterakademi Kungliga
Ingeniörsvetenskapsakademien, IVA. NTVA har også hyppige kontakter med
vårt danske søsterakademi Akademiet for de Tekniske Videnskaper (ATV).
Møtene er gode steder for uformell nordisk dialog og samarbeid.
NTVA deltok på IVAs jubileumskonferanse som ble arrangert i samarbeid med
CAETS i juni 2019 og på akademiets 100 års jubileumsmarkering i oktober
2019.
NTVAs programkomité i Oslo arrangerer årlige fagmøter i samarbeid med IVAs
avdeling i Gøteborg.

Samarbeid med norske akademier
Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)
NTVA har i mange år arbeidet for å skape møteplasser der forskning, næringsliv
og beslutningstakere kan drøfte aktuelle tema med tekniske og
naturvitenskapelige problemstillinger. Fra 2010 har akademiene i samarbeid
med Norges forskningsråd ved seks anledninger samlet 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 2019 tok for seg Biodiversitet. Utgangspunktet var at forskning
viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for
global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss
klimaendringene. I løpet av de siste 50 år har vi sett en dramatisk reduksjon i
populasjoner av flere dyre- og plantearter. Samtidig blir vi stadig flere som skal
dele de samme ressursene. Symposiet hadde ambisjoner om å belyse
spørsmålet om hvordan balansere produksjonen av økosystemtjenester og
bruk av landarealer i vårt eget land for å oppfylle kravene som følger av en
bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet. Spørsmålet ble forsøkt
besvart med utgangspunkt i fiskeri og havbruk, olje- og gassutvinning, landbruk
og skogbruk, og i lys av utviklingen i bosetningsmønster, samferdsel og annen
infrastruktur.
Som nevnt i avsnittet om Science advice for Policy, har NTVA og DNVA inngått
en samarbeidsavtale på dette området.

Vitenskapsakademiet i Stavanger
Noen av medlemsmøtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Stavanger.
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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 sine bidrag. Stadig flere har presentasjoner som legges ut på vår
hjemmeside (www.ntva.no). Fra "Fagstoff" og "Presentasjoner" kobles en
videre til en oversikt over presentasjonene NTVA har fått fra
foredragsholderne.

Nettverkbogebruer
Foredrag på NTVA-møte i Kristiansand 26.3.2019, Per Tveit
Innleiing
Eg er glad for å vera her. Eg skal snakka om nettverkbogar.

Fig 1. Dette er Eduardo Marianyi sin nettverkboge i Peru. Spenn 120 m. Brua vart ferdig i
2015.

Eg er 88 år. Eg snakkar feil oftare enn før. Eg hadde bestemt meg for å slutta å
halda førelesningar for ikkje å stå fram som ein karikatur av meg sjølv. På
oppfordring, vil eg likevel fortelja om nettverkbogar. Det er ein brutype som eg
fann på då eg arbeidde med mitt avgangsprosjekt i 1955. Sjå fig. 2.
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Fig 2. Ein nettverkboge frå mitt avgangsprosjekt. (Tveit 1955.)

I denne artikkelen er det mange uttrykk som er unøyaktige, men det ville føra
for langt å presisera alt eg skriv om. Eg vil be om orsaking for at nesten alle
plansjar er på engelsk.
Eg føreslo i 1955 at ein skulle lata stengene i bogebruer kryssa kvarandre minst
to gonger. I vurderinga av mitt avgangsprosjekt skrev professor Selberg: «Han
har fortapt seg noe i sin patentbro, som ligger litt utenfor oppgaven.»
Mitt avgangsprosjekt frå NTH var berekning av brutypen i fig. 3 som O.F. Nielsen
hadde utvikla og som det hadde vorte bygd mange av i Sverige. Min professor
Arne Selberg meinte at brutypen var aktuell også i Norge.

Fig 3. Bru over Øster-Dalelven i Sverige. Berekning av denne brua starta i 1921.
Opna i 1928. (Nilsen 1929.)
Då eg var ferdig på NTH fekk eg eit års stipend ved den tekniske høgskulen i
Aachen i Tyskland. Eg ville studera spennbetong, men den professoren som
hadde faget ville ikkje ha noko med meg å gjera. Ein veldig berømt professor sa
at hallinga av stengene ikkje påverka deira tendens til å bli slappe. Eg var ueinig.
I Aachen var det nesten ingen som hadde tru på nettverkbogen. Eg vart svært
nedtrykt og vart redd for å verta galen.
Eg fekk bygd ein modell som tydde på at stengene si halling påverka deira
tendens til å verta slappe. Den gong fanst det ikkje datamaskiner med
dataprogram som kunne brukast til å granska brutypen. Eg reiste tilbake til
Trondheim.
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Ved NTH kunne ein få stipend for å ta doktorgrad, men stipenda var så små at
dei mangla kvalifiserte søkarar. Eg gjekk då til min professor Arne Selberg og sa
at eg ville ta doktorgraden på nettverkbogar. Han sa at emnet ikkje passa. Eg
gjekk då og laga under 10 handskrivne sider der eg argumenterte for at emnet
passa til ein doktorgrad. Selberg vart overtydd og stødde mitt arbeid med
nettverkbogar i om lag 7 år. Eg var lite interessert i doktorgraden, men eg var
interessert i å visa at nettverkbogen var ein god ide.
Her er eit grunnleggande resonnement for nettverksbogen:

h

Fig. 4. Utviklinga av nettverkbogen.

Den fyrste brua var ei bregne som var fallen ned over ei lita elv. Dyr kunne bruke
denne brua for å koma tørrskodde over elva. Mennesket hadde ikkje kome
enno, men ein kan trygt seia at dette var mennesket sin fyrste brutype.
Brutypen er mykje brukt enno. Det er den fritt opplagte bjelken. Den største
påkjenninga er midt på bjelken. På oversida er det ein trykksone. Krafta her er
T. På undersida er det ein strekksone. Her er krafta S. Bæreevna aukar når
avstanden h mellom T og S aukar. I fagverket øvst til høgre i Fig. 4 er T og S
mykje mindre fordi h er mykje større.
Ved stor einsidig last på bruspennet, vert stenger slappe og me kan då få stor
bøying i heile konstruksjonen. Dette kan motverkast av større avstand mellom
knutepunkta, men då får me auka bøying og ut-knekking mellom knutepunkta.
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- Dette kan motverkast ved å setta inn to eller tre sett med stenger. Då har me
nettverkbogar. Nedst på Fig. 4 er der ein nokså velkonstruert nettverkboge.
O.F. Nielsen let aldri stengene på hans bruer kryssa kvarandre. Dersom
stengene hadde kryssa kvarandre, ville hans måte å berekna brutypen på ha
gjort berekningane svært kompliserte. Med dei betongkvalitetar og dei
trafikklaster som han hadde var det lite å vinna med kryssande stenger.
Nettverkbogen på Steinkjer
Min fyrste nettverkboge vart bygd på Steinkjer fordi byingeniør Balgaard
meinte at nye gode idear burde prøvast. Min professor Arne Selberg inngav
tillit.

Fig 5. Nettverkboge på Steinkjer. Spenn 80 m. Opna
1965.

Fig 6. Arkitektens
favorittfarge.

Brua sparer mykje stål. Folk frå vegvesenet la vanskar i vegen, så brua vart
minst eit år forseinka. Det er ein feil at det ikkje er rekkverk mellom stengene
og biltrafikken.
Då brua på Steinkjer var ferdig, såg det ut som om eg ikkje skulle få bygga fleire
nettverksbogar. Då reiste mor mi til Oslo og snakka med bror sin om den
brutypen som son hennar hadde slik stor tru på. Bror hennar var
departementsråd i samferdselsdepartementet. Kanskje det var difor at eg fekk
lov til å konkurrera med Vegvesenet om Bolstadstraumen Bru.
Vegvesenet føreslo ei bogebru med vertikale stenger. Pilhøgda deira var 18
meter. Dei bestemte at eg måtte nøyast med 15 meter. Mi bru vart om lag 20 %
billigare.

70

NTVA Årbok 2019

Fig 7. Teknisk teikning av nettverkbogen på Steinkjer.

Eg ville hatt kontrollen av brua, men kontrollen
vart overleten til han som hadde laga den
konkurrerande brua. Han gjorde ikkje nokon
god jobb. Han kom til brustaden 12 timar etter
at støypinga var starta. Difor vart brua si
armering ikkje kontrollert. Under støypinga
kom betongen fort. Difor vart det nokre stader
at det ikkje kom betong under armeringsjerna i
bruplata. Der vart det etterpå fylt ut med ei
blanding av sement, kalk og sand.

Fig 8. Bilete av ein arbeidar ved
nordre landkar.

Entreprenøren fekk ikkje den teikninga som
viste nøyaktig korleis nedre enden av stengene
skulle plasserast. Han plasserte stengene etter
beste skjønn. Det gjekk bra for wiren i stengene
var unøyaktig kutta. Eg fekk lov til å justera
spenninga i stengene. Til no er det bygd om lag
10 nettverkbogar i Norge. (Tveit 1987.)
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Fig 9. Bolstadstraumen Bru. 100 km nordaust for Bergen. Ferdig i 1966.
Då eg hadde fått min doktorgrad ville eg ha jobb på Vegvesenet sitt brukontor.
Eg ville arbeida vidare med mine nettverkbogar. Det burde eg ikkje ha sagt. Alt
tydde på at dei ville ikkje ha meg. Difor tok eg jobb i Danmark og arbeidde tre
år med tunnelen under Limfjorden.
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Fig 10. Limfordstunellen i Aalborg i Jylland.

Andre nettverkbogar
Så skal eg skriva litt om andre nettverkbogar. Den slankaste bogebrua i verda
er Brandangersundet Bru.

Fig 11. Brandangersundet Bru. Spenn 220m. Opna i 2010.
Brandangersundet Bru er bygd syd for utlaupet av Sognefjorden. Eg sende eit
bilete av brua til Man-Chung Tang. Han var ein kinesar som eg hadde møtt på
kongressar.
Han spurde om det var ei gangbru fordi brua var så slank. Då eg sa at det var ei
vegbru inviterte han meg til å fortelja om nettverkbogar hjå T.Y Lin i Chongqing
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i Kina. Han var sjef der. Eg spurde han om han kunne ordna det slik at eg skulle
få snakka på ein kongress i Kina slik at UIA kunne få litt ekstra offentleg stønad.
Det fekk eg. I invitasjonen til kongressen stod det: Per Tveit, «by invitation». Det
stod ingenting om at eg hadde invitert meg sjølv.

Fig 12. Transport av Brandangersundet Bru.
Brandangersund Bru vart bygd på land og transportert til brustaden av to store
flytekraner. Same montasje metode vart brukt for Shin Hamadera Bru i Japan.

Fig. 13. Montasje av Shin Hamadera Bru i Japan. Spenn 254 m. Opna i 1991.

Providence Bru
på Rhode Island i USA vart bygd på ein kai 20 km frå brustaden og vart
transportert til pilarane og sett på plass ved hjelp av tidevatnet.
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Fig. 14. Providence Bru. Spenn 122 m. Opna i 2007.

Fig. 15. Same montasjemetode vart brukt ved bru over Lake Chaplain, upstate
New York. Opna i 2011.
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Blenderhasset Bru

Fig. 16. Blennerhasset bru opna i 2008. Spenn 268m. Det var verdast lengste
nettverksboge frå 2008 til 2014.
Elva måtte haldast open under bygginga. Dette gjorde montasjen vanskelegare.
Bruk av hallande i staden for vertikale stenger reduserte maks nedbøyning på
grunn av rørlege laster med ein faktor på 11. Slikt er viktig ved bygging av
jernbanebruer. Det gjeld særleg for bruer for tog med stor fart. Maks moment i
bogen vart redusert med ein faktor 4. Langsgåande moment i undergurten vart
redusert med ein faktor 5.

Fig. 17. Burginsky Bru over Ob i Sibir. Spenn 380 m. Opna i 2010.

76

NTVA Årbok 2019

Bugrinsky Bru over Ob i Sibir har eit spenn på 380 m. Det er den lengste
nettverkbogen
i
verda.
President
Putin
opna
brua.(link:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/46752). Bugrinsky Bru vart
bygd ut frå begge landkar.
Her er ei bru som eg vonar at nokon vil bygga.
Eit lett stålstillas kan monterast på land og løftast ut til brustaden. Så kan
stålrøyret i bogen fyllast med betong. Styrken av bogen aukar litt dersom ein
lagar eit visst overtrykk i betongen.

Fig. 18. Tverrsnitt av bru med stilas for demontering av forskaling.
Fig. 18 viser eit snitt gjennom ein nettverksboge. Spennkablane tek strekket i
undergurten. Fyrst støyper ein betong mellom boge-endane. Så støyper ein
kantdragaren under bogane. Gradvis strammar ein spennkablane medan ein
støyper undergurten. Til slutt fullfører ein den langsgåande forspenninga av
undergurten.
Lange nettverkbogar kan gjerast lettare dersom ein spenner (FRP, Fiber
Reinforced Polymers) plastrådar med stor styrke på tvers under brubanen.
Endane av trådane kan festast i hol i kantdragarane som er brukte under
montasjen.
Ein strammar trådane ved å justere høgda av stolane mellom undersida av
betongen og plast trådane. Trådane må ikkje strammast så mykje at ein får
strekk i betongen på oversida av brubanen.
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Avslutning
No mot slutten av foredraget vil eg nemna at nettverkbogar er lite plaga av
jordskjelv. Det er fordi styrken er stor i høve til eigenvekta. Spennkablane i
kantdragarane gjev ekstra stor motstand mot horisontale svingingar.
Eg har ei liste med over 20 føremonar og gode eigenskapar hjå nettverkbogar.
For å spara dykk vil eg her berre ta med nokre få.
- Nettverkbogen sparer over halvparten av stålet.
- Nettverkbogen gjev god utnytting av stål med høg styrke.
- Nettverkbogen vil vera den slankaste bogebrua i verda. Den ser godt ut og
gøymer ikkje landskapet bak brua.
- Fordi undergurten er slank kan det væra liten avstand mellom trafikken over
og under brua. Dette kan gjera rampene kortare.
Til slutt vil eg seia at eg ikkje har overdrive nettverkbogen sine føremonar. Det
ville ha vore dumt å overdriva, når sanninga verker som ei overdriving.

Sosioøkonomiske klimascenarioer – et viktig verktøy for
politikkutforming
Foredrag på NTVA-møte i Trondheim 26.4.2019, Solveig
Glomsrød, CICERO
Naturvitenskapelige klimascenarioer viser hvordan klimaet utvikler seg langs
en økonomisk-politisk bane, mens sosioøkonomiske scenarioer viser hvordan
vi kan redusere utslipp og global oppvarming gjennom politikk og endringer i
atferd. Energibruk er en nøkkelfaktor i utslippssammenheng på grunn av store
CO2-utslipp fra kull, olje og gass, og modeller som brukes til sosioøkonomiske
klimascenarioer har som regel et tungt innslag av energimarkedsanalyse.
Globale scenarioer må til for å studere framtidige klimaendringer, mens
nasjonale scenarioer viser hvordan egen politikken kan bidra til å nå nasjonale
utslippsmål, og hvordan vi påvirkes av global klimapolitikk. Hva som skjer i
markedene for olje og gass er spesielt viktig for Norge, som har store
petroleumsinntekter gjennom skatt og direkte eierskap. I 2018 bidro olje og
gass med 18% til bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge og de fleste næringer
leverer til petroleumsindustrien.
Paris-avtalens mål om maksimalt 2 grader global oppvarming og 1.5 grader
som ambisjon innebærer at fossil energi skal fases ut mot år 2050. Den store
usikkerheten for norsk økonomi ligger i omstilling til framtidig klimapolitikk.
En konsekvens av de høye petroleumsskattene er at felleskapet bærer det
meste av klimarisikoen for Norge.
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Men den offentlige debatten om denne risikoen mangler kunnskap og verktøy.
Debatten kretser rundt nasjonalt og internasjonale klimamål, og
karbonbudsjettet, en øvre grense for hva verden kan slippe ut av klimagasser
med overveiende sannsynlighet for å 1.5-graders målet. Karbon-budsjettet er
en øyeåpner, men sier ingenting om hvordan man kommer til målet.
På denne bakgrunnen nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som kom med
rapporten Klimarisiko og norsk økonomi (NOU 2018:17). Rapporten påpeker
behovet for statlige scenarioer for petroleumspriser og CO2 -priser som
grunnlag for politiske beslutninger.
Det internasjonale klimapaneIet (IPCC) har utarbeidet et sett av scenarioer
(Shared Socioeconomic Pathways-SSPer) som representere ulike retninger
samfunnsutviklingen kan ta og som gir ulike baner for energibruk og pådriv til
global oppvarming. SSP-ene er imidlertid lite transparente med hensyn til
hvilken politikk som kan lede til målet. Derfor blir de knapt diskutert i
offentligheten og blant forskere.
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Scenarioene til Det internasjonale energibyrået (IEA) gir mer innsikt i
forutsetninger og mekanismer bak framtidsperspektivene, men fokuserer på
energibruk. IEA er tydelig på politikkens rolle i scenarioene, som brukes av
mange forskere som grunnlag for til å kalibrere referansebaner i egne analyser.
Det er et økende krav fra aksjonærer og investorer at bedrifter må forholde seg
til klimarisiko, både fysiske skader og omstillingsrisiko. OECD har tatt dette
videre og står bak et rammeverk for vurdering av selskapers eksponering for
klimarisiko – utarbeidet i regi av Task force on Climate related Financial
Disclosure (TCFD). Bedriftene må nå vurdere sine muligheter opp mot
scenarioer som for eksempel IEAs for å vise finansielle investorers hvordan de
forholder seg til klimarisiko.
Oljeselskaper lager også egne scenarioer, men har svak kopling til politiske
tiltak. Det er også et spørsmål om oljeselskapenes scenarioarbeid spiller en
rolle i deres strategiske profil.
CICERO arbeider med integrerte modeller for utvikling av klimarelaterte
scenarioer knyttet til flere ulike aspekter som CO2-avgifter, handel med
utslippskvoter, utfasing av kull og innfasing av fornybar energi,
befolkningsbaner, og videre, samfunnsmessige kostnader ved fysiske skader av
klimaendringer. I samarbeid med SSB analyseres utviklingen i
petroleumsmarkeder ved bruk av en avansert modell for olje- og gassmarkeder.
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ΔT for emissions from CHN for SCN1 - BAU
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Virkning på global gjennomsnittstemperatur av CO2 avgift i Kina
Målrettet forskning på klimarelevante scenarioer gjøres ikke og finansieres
ikke i Norge i dag. Klimarisikoutvalgets rapport endrer kanskje på dette, for
effektiv klimapolitikk vil kreve betydelig omstilling av norsk økonomi.
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INDUSTRIELT RÅD
Industrielt råds virksomhet og utvikling i 2019
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 2019 vel halvparten av akademiets inntekter. Det
var ved utgangen av 2019 43 medlemsvirksomheter. Det har vært enkelte
utmeldinger fra medlemsbedrifter i 2019 og akademiet arbeider for å fortsatt
være attraktiv for eksisterende og nye medlemsvirksomheter.

Årsmøte og årsmøteseminar 2019
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 20. mars i DNVAs lokaler i Drammensveien
78 i Oslo. NTVAs president Torbjørn Digernes ga under årsmøtet en status for
styrets arbeid for 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. Tore Ulstein, Ulstein Group,
sto ikke på valg. Rådets leder, Hans Kåre Flø fra Tekna, og arbeidsutvalgsmedlemmene Christian Nørgaard Madsen og Kari Nygaard fra NILU ble
gjenvalgt for to år til årsmøtet 2021.
Årsmøtet ble etterfulgt av et seminar med tittel «Mot et smartere næringsliv:
Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og fortjeneste – digitalisering
i praksis». NTVAs ærespris ble utdelt til Erling Hammer under middagen etter
seminaret.
NTVA har siden våren 2018 utviklet et strategisk samarbeid med NHO, blant
annet om grunnlaget for NHOs Perspektivmelding for næringslivet. NHO og LO
var involvert som partnere for årsseminaret for den europeiske sammenslutningen av tekniske vitenskapsakademier som NTVA arrangerer i Oslo 21.
oktober der også medlemmer av industrielt råd deltok.
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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
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(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)
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†
†
†
†
†

†
†
†
†

†
†

NTVAs HEDERSTEGN
(utnevningsår i parentes)
Lars Thomas Dyrhaug

(2019)

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

Fødselsår

Innvalgsår

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

ISAKSEN, Gary Harald

1961

2019

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 (død 17.6.2019)

1937

1994

AUNET, Snorre

1965

2019

AVEN, Terje

1956

1995

BARDAL, Einar

1933

1980

BARLINDHAUG, Johan Petter

1940

2015

BAYEGAN, Markus Hedayat

1944

1989

BEFERULL-LOZANO, Baltasar

1972

2017

BENDIKSEN, Kjell Hugo

1947

1998

BENUM, Pål

1935

2004

BERG, Aina Margrethe

1965

2014

BERGAN, Pål Gudmund Haanæs

1943

1976

BERGEM, Torstein

1940

1988

BERRE, Inga

1978

2017
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BERTINO, Laurent

1975

2019

BISGAARD, Sverre

1948

2003

BJØNTEGÅRD, Hans Ole

1932

1988

BJØRKUM, Per Arne

1952

2007

BJØRLYKKE, Arne

1943

1994

BJØRLYKKE, Knut

1938

2009

BJØRSETH, Alf

1941

1988

BJØRSTAD, Petter Erling

1950

1989

BLANKENBURGH, Jan Chr.

1937

1986

BLEKKAN, Edd Anders

1957

2001

BLOKHUS, Anne Marit

1958

2014

BLØTEKJÆR, Kjell

1933

1970

BOGEN, Alf Egil

1966

2011

BOKS, Caspar Burghardus

1970

2015

BOLLAND, Olav

1962

2006

BORG, Anne

1958

1999

BOVIM, Gunnar

1960

2012

BRANDTZÆG, Svein Richard

1957

2004

BRATBERGSENGEN, Kjell Olav

1944

2003

BRATTEBØ, Helge

1954

1996

BRATVOLD, Reidar B.

1955

2007

BRATAAS, Arne

1969

2006

BRATAAS, Torbjørn

1932

2007

BRAUTASET, Trygve

1966

2019

BREDESEN, Arne Mathias

1944

1989

BREDESEN, Rune

1956

2018

BREKKE, Asgeir

1942

2000

BREKKE, Hermod

1932

1977

BROCH, Einar

1938

1986

BUDAGHYAN, Lilya

1976

2019

BYE, Torstein

1952

2011

BØE, Arild

1948

2005

BAALSRUD, Kjell

1921

1971
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BAAS, Nils Andreas

1946

1979

CARDOZO, Nestor

1966

2019

CARLBERG, Georg Erik

1945

2002

CHEN, De

1962

2009

CHEN, Duan

1960

2016

COLD, Birgit

1936

1987

COMES, Martina (Tina)

1982

2016

CONRADI, Reidar (død 15.5.2020)

1946

1999

CSERNAI, Laszlo Pal

1949

2007

DAHLE, Øystein

1938

1989

DAVIDRAJUH, Reggie

1962

2019

DIBIAGIO, Elmo

1931

1997

DIGERNES, Torbjørn

1947

2005

DUGSTAD, Eva S

1959

2011

DURAND, Dominique

1965

2015

DYRHAUG, Lars Thomas

1952

2019

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
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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

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

FJELD, Magne

1939

1982

FJELDLY, Tor Arne

1943

1986

FJELL, Olav

1951

2003

FLORNES, Kristin Margrethe

1969

2019

FLAA, Dag

1936

1988

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

FÆRØYVIK, Kristin

1962

2019

FAABERG, Hans Diderik

1938

1991

FAANES, Hans Haakon

1935

1975
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GABRIELSEN, Roy Helge

1948

1999

GALTUNG, Frode Lars

1939

1986

GILHUUS-MOE, Carl Chr.

1944

1999

GISKE, Jarl

1958

2017

GISVOLD, Kaare Moursund

1943

1987

GJEDEBO, Jon

1945

2003

GJEITNES, Aasmund

1936

1975

GJELSVIK, Per

1930

1989

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

GRUE, John

1957

2012

GRØV, Eivind

1958

2012

GUDMESTAD, Ove Tobias

1947

2007

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 (død 13.8.2019)

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
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HANDELAND, Sigurd O

1965

2019

HANNEBORG, Anders

1957

2000

HANSEN, Alex

1955

2002

HANSEN, Arnold Kristian

1936

1989

HANSEN, Vidar

1961

2011

HANSSEN, Alfred

1964

2015

HARALDSETH, Olav

1956

2009

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 (død 13.11.2019)

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
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HIORTH, Aksel

1973

2016

HJELME, Dag Roar

1959

1999

HJERTAGER, Bjørn Helge

1947

2010

HOFFMANN, Alex Christian

1952

2007

HOLDEN, Helge

1956

1993

HOLDEN, Lars

1959

2005

HOLEN, Arne Torstein

1938

1989

HOLM, Sverre

1954

2002

HOLME, Nils

1936

1993

HOLMEN, Anders

1941

1994

HOLMESTAD, Randi

1967

2006

HOLST, Bodil

1972

2019

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
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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 (27.12.2019)

1931

1986

JENSEN, Arnor

1963

2011

JENSEN, Synnøve Inga Johanne Liaaen

1932

1988

JIA, Junbo

1979

2019

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, 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
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KLINGSHEIM, Karl

1956

1992

KOHLER, Achim

1967

2014

KORPÅS, Magnus

1974

2017

KRISTIANSEN, Ernst Herlof

1951

2017

KRISTENSEN, Lars Michael

1971

2019

KRISTOFFERSEN, Kjell

1952

2002

KRISTOFFERSEN, Yngve

1941

2002

KROGSTAD, Harald Elias (død 31.1.2020)

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

LEMU, Hirpa Gelgele

1962

2019

LERVIK, John M.

1969

2003

LI, Charlie Chunli

1957

2011
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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

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

LØDENG, Rune

1959

2019

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
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MATHIESEN, Ragnvald H

1965

2015

MATUSIAK, Barbara Szybinska

1958

2017

MCENROE, Suzanne A

1955

2015

MEIER, Dennis

1979

2019

MICHELET, Åse Aulie

1952

2004

MIDTGÅRD, Ole-Morten

1967

2016

MIKALSEN, Terje Ernst

1940

1993

MJELDE, Rolf

1962

2007

MO, Frode

1937

1986

MOAN, Torgeir

1944

1980

MOE, 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

NAG, Toril

1964

2019

NES, Erik Aasmund

1939

1986

NIELSEN, Finn Gunnar

1951

2002

NILSEN, Bjørn

1950

2002
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NILSEN, Frank

1966

2019

NISANCIOGLU, Kemal

1946

1995

NJÅ, Ove

1963

2014

NJÅSTAD, Olav

1933

1978

NORBY, Truls Eivind

1955

2015

NORD, Lasse

1946

1992

NORDAL, Steinar

1954

2000

NORDENSTRØM, Nils

1935

1983

NORDGÅRD, Alfred

1954

2010

NORDTVEDT, Jan-Erik

1962

2000

NORVIK, Harald Johan

1946

1988

NYLAND, Bente

1958

2008

NÆS, Tormod

1954

2014

NÆSS, Arvid

1947

2011

NØRSETT, Syvert Paul

1944

1986

NØRSTRUD, Helge

1934

1977

NØTTVEDT, Arvid

1953

2007

OHM, Ole-Jørgen

1938

2008

OLSBYE, Unni

1954

2009

OLSEN, Dag Rune

1962

2013

OLSEN, Thomas Fredrik (Fred.)

1929

2006

OLSEN, Thor O.

1944

1990

OLSEN, Yngvar

1953

2001

OLSTAD, Bjørn

1964

2002

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
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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

PITTMAN, Karin Anna

1958

2019

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

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

1972

2010

REMSETH, Svein

1943

1995

REUTER, Nathalie

1973

2019

RIMBERG, Kjeld

1943

1990

RINGDAL, Ole

1956

2014

ROALDSET, Elen

1944

1996

ROBBERSMYR, Kjell G

1956

2019

ROGNE, Sissel

1956

2019

ROLFSEN, Monica

1966

2019

ROLSTADÅS, Asbjørn

1944

1986

RONG, Chunming

1969

2011

ROOTH, Raymond

1932

1988

ROTEVATN, Atle

1976

2015

102

NTVA Årbok 2019

ROVEN, Hans Jørgen

1958

1999

RUE, Håvard

1965

2015

RUMMELHOF, Irene

1967

2019

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

RØNNEBERG, Hanne

1959

2019

RØNNEKLEIV, Arne

1941

1986

RØNNEVIK, Hans Christen

1945

2013

RØNNING, Magnus

1969

2015

RØNQUIST, Einar Malvin

1956

2005

RØRSTAD, Gunnar

1959

2011

RAA, Jan

1939

1990

RÅHEIM, Arne

1941

2000

SAGEN, Ragnvald

1929

1972

SAKSHAUG, Egil

1942

1994

SAMSETH, Jon

1954

2012

SAMUELSEN, Emil J.

1937

1983

SAND, Gunnar

1951

2017

SANDVEN, Stein

1952

2010

SCHEI, Asle

1936

1999

SCHEI, Tor Steinar

1959

2018

SCHJELDERUP, Bill

1958

2011

SCHMID-BAUMBERGER, Ruth

1952

2019

SCHNITLER, Diderik Børsting

1946

1995

SEIP, Kristian

1962

1999

SELBACH, Sverre Magnus

1980

2019

SELLEVOLD, Erik Johan

1938

1996
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SELLEVOLL, Markvard A. (død 22.3.2020)

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

SKAAR, Johannes

1974

2019

SKÅR, Rolf

1941

1986

SLAGSTAD, Dag

1946

2001

SLINDE, Erik

1946

2006

SLOTFELDT-ELLINGSEN, Dag

1943

1987

SMEDAL, Arne

1947

2010

SMELROR, Morten

1958

2007

SOHLBERG, Ragnhild

1937

1996

SOLBERG, Erik Kristoffer

1933

1986

SOLBERG, Jan Ketil

1946

1994

STAHL, Kjell

1937

1987

STAMNES, Jakob Johan

1943

2009

STEFANSSON, Sigurd Olav

1961

2019

STEIHAUG, Trond

1950

1988

STEINERT, Rolf Martin

1973

2015

STEINNES, Eiliv

1938

1986

STEINSMO, Unni

1954

2004
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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, Ketil

1957

2019

STØLEN, Svein

1960

2018

STØRDAL, John-Mikal

1965

2019

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

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
SØRENSEN, Asgeir J

1948
1964

1989
2015

SØRENSEN, Pål

1944

1991
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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

TOMASGAARD, Asgeir

1970

2019

TORP, Hans Garmann

1953

1999

TORSEN, Hans Olav

1945

2000

TORSÆTER, Ole

1951

2015

TRULSEN, Jan

1940

1989

TRYGGESTAD, Svein

1946

1992

TUSET, Ellen

1965

2019

TUSET, Johan Kristian Skei

1932

1989

TVEIT, Halvard

1949

2004

TVEIT, Mari Sundli

1974

2019

TVEIT, Per

1930

2019

TVEITO, Aslak

1961

2005

TVETERÅS, Ragnar

1966

2016

TYBELL, Thomas

1970

2005

TYSSØ, Arne

1945

1999

TØNDER, Kristian

1937

1990

TØNSETH, Erik

1946

1992

TØRRESEN, Jim

1964

2016

ULLRING, Sven

1935

1989

ULLTVEIT-MOE, Jens

1942

1997

ULSTEIN, Tore

1967

2009

UNDELAND, Tore Marvin

1945

1986

UNDHEIM, Kjell

1931

1965

UNSGÅRD, Geirmund

1948

2000

URSIN, Bjørn

1943

2013

UTSETH, Rolf H.

1944

1986
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VAHL, Trond

1936

1989

VANDVIK, Vigdis

1968

2019

VATN, Jørn

1961

2015

VATNE, Hans Erik

1968

2015

VELAUTHAPILLAI, Dhayalan

1953

2019

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

WEE, Anstein

1968

2019

WEINBERGER, Hans

1962

2018

WEMAN, Helge

1960

2010

WENNERÅS, Svein
WHITSON, Curtis Hays

1934
1956

1989
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

YU, Zhixin

1975

2019

ZHANG, Houxiang

1974

2019

ZHANG, Yan

1977

2019

ZHANG, Zhiliang

1964

2009

ZHOU, Jiong

1978

2019
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ZIMMERMANN, Udo

1971

2019

ØDEGAARD, Hallvard

1945

1990

ØDEGAARD, Rolf

1951

1999

ØIEN, Geir Egil

1965

2010

ØRBECK, Ivar

1933

1983

ØSTERBERG, Ulf Lennart

1958

2010

ØVERLI, Jan M.

1939

1986

ØVREÅS, Lise

1965

2014

ØVRUM, Margareth

1958

2007

ØYE, Harald Arnljot

1935

1972

AABØ, Anna

1954

2007

AADNØY, Bernt Sigve

1951

2006

ÅM, Knut

1944

1989

AAM, Sverre

1948

1995

AAMODT, Bjarne

1945

1989

AANENSEN, Ove Torbjørn

1934

1984

AASE, Sven Ole
AASERUD, Oddvar

1965

2007

1947

1994
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MINNEORD OVER MEDLEMMER AVGÅTT
VED DØDEN I 2019
Karsten Jakobsen
Født 15. juli 1928 – død 8. januar 2019
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om
at professor Karsten Jakobsen døde 8. januar,
90 år gammel. Venner og kolleger ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet er
etterlatt i dyp takknemlighet over hans helt
avgjørende bidrag til hva vår institusjon er i
dag.
Jakobsen tok realartium i 1947. Sin sivilingeniørutdannelse fikk han i Edinburgh
gjennom Luftforsvaret, der han tjenestegjorde
til 1963. Han forlot Luftforsvaret som major,
og begynte som stipendiat ved daværende
NTH. Der tok han graden dr.ing. Senere
arbeidet han som forsker og avdelingsleder
ved SINTEF, inntil han i 1982 ble professor
ved NTH.
Han var rektor ved NTH i perioden 1990-1993
og rektor ved Universitetet i Trondheim (UNIT) i perioden 1993-1995. Han var
meget aktiv i etableringen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU). Etableringen av NTNU trådte i kraft fra 1. januar 1996, og Jakobsen
fungerte som rektor i en overgangsfase fra 1. januar 1996 ut april måned
samme år.
Karsten Jakobsen var også preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
fra 2000 til 2004.
For sin innsats med etableringen av NTNU ble han i 2002 slått til ridder av
1. klasse av St. Olavs Orden, og i 2011 ble Jakobsen tildelt Gunnerusmedaljen.
Karsten Jakobsen våget å være visjonær og fikk se sin visjon materialisere seg
da NTNU ble opprettet i 1996. Norge fikk et universitet med en tverrfaglig
dimensjon i tillegg til den tidligere strengt disiplinorienterte. Helheten fikk en
sterkere betoning, og Jakobsens tiltredelseserklæring som første rektor var at
vi skulle utvikle et samfunnsengasjert og internasjonalt orientert universitet.
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Under visjonen «Kunnskap for en bedre verden» arbeider hans etterfølgere ved
NTNU med å realisere disse ambisjonene hver eneste dag.
Gunnar Bovim, Rektor, NTNU
Anne Borg, Prorektor for utdanning, NTNU

Odd Walter Andersen
Født 16. mars 1929 – død 17. januar 2019
Tidligere professor i elkraftteknikk Odd
Walter Andersen døde 17. januar i
Trondheim, nær 90 år gammel. Han ble
født i Oslo 16. mars 1929.
Etter sivilingeniøreksamen i sterkstrømteknikk på Norges tekniske høgskole
(NTH) i 1952, var han i 4 år ansatt ved
EGA, den norske avdelingen av AEG, i
Bergen.
Etter et trainee-opphold i
Tyskland, ble han i 1953 sjef for EGAs
avdeling for produksjon og reparasjon av
store generator og motorviklinger. I
Bergen traff han også sin kone, Randi, som
han giftet seg med i 1956, etter tidligere
samme år å ha akseptert et fristende
jobbtilbud fra General Electric (GE) i
Canada. I Canada arbeidet Odd Walter
Andersen
med
optimalisering
av
generatorer for store vannkraftverk. På denne tiden var datamaskinen fortsatt
i sin spede begynnelse, og ingeniørberegninger ble typisk utført ved hjelp av
tabeller og regnestaver. Odd Walter Andersen så imidlertid tidlig hvordan
datamaskinens store regnekraft kunne brukes til å oppnå mer optimale elkrafttekniske løsninger. Allerede i 1957 utviklet han derfor sitt første dataprogram
for design av store elektriske synkronmaskiner. Dette var en pionerinnsats som
la grunnlaget for en lang og internasjonalt anerkjent karriere innen anvendelse
av digital beregningsteknikk.
I 1964 flyttet familien tilbake til Trondheim, hvor han fikk stilling som dosent
og fra 1985 professor i elkraftteknikk ved NTH (senere NTNU), med spesielt
ansvar for undervisning og forskning innen elektriske maskiner. Han vekslet
hele tiden mellom undervisning og konsulentvirksomhet for nasjonal og
internasjonal elkraftindustri. Etter et forskeropphold ved GE i Schenectady i
1967-68 tok han i 1969 graden Tekn. Dr. ved Chalmers, Gøteborg, i dataassistert
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konstruksjon og optimering av store synkronmaskiner og transformatorer.
Hans dataprogrammer og praktiske bruk av disse ble verdsatt av relevant
industri over hele verden.
Hans lange industrierfaring, store faglige kunnskap og pågangsmot ble til stor
nytte i hans virke som foreleser og faglig veileder for studenter og
medarbeidere. Helt frem til pensjonering i 1999 fortsatte han å utvikle
programmer og læremateriell knyttet til både grunnleggende design av
elektriske maskiner og praktisk bruk av elementmetoden for beregning av
elektromagnetiske felter, induserte strømmer og krefter.
De eldste av oss hadde Odd Walter Andersen som foreleser og senere kollega.
Vi husker ham som en blid og høyreist person som på 1970-tallet var på stadig
vandring mellom sentralbyggets dataterminal og kontoret i gamle elektro,
bærende på tykke bunker med hullkort. Som unge studenter lot vi oss også
imponere over hans uanstrengte bruk av ulike språk. Engelsk og tysk behersket
han flytende både i skrift og tale - trolig et resultat av stor generell interesse for
språk, kombinert med mange utenlandsopphold. Praktisk tysk hadde han for
eksempel lært seg i AEG og som vernepliktig i Tysklandsbrigaden, altså før han
i 1948 begynte å studere ved NTH.
Som pensjonist fortsatte han å videreutvikle og oppdatere sine feltberegningsprogrammer for bruk på Windows-baserte PC’er. Han tok i bruk
internett-baserte løsninger for offentliggjøring og presentasjon av utvalgte
publikasjoner og programmoduler. I dag finnes dette på hjemmesiden
http://www.oddwa.no/, hvor også hans mange leserinnlegg i aviser og tidsskrift
er tilgjengelig. Helt til det siste var han nemlig en aktiv samfunnsdebattant som
benyttet sin store kunnskap innen ingeniørvitenskap til å kjempe mot det han
oppfattet som meningsløs politikk og samfunnsutvikling. Tidlig utmerket han
seg for eksempel som en høylytt motstander av vindkraftutbygging. Han mente
at Norge heller burde sikre sin elektrisitetsforsyning med noen få store
gasskraftverk, fremfor mange små vindkraftverk, som han mente var teknisk
utilfredsstillende og uten miljøgevinst.
Odd Walter Andersen var utnevnt til livstids senior medlem av IEEE, verdens
største fagorganisasjon innen elektronikk og elektroteknikk, og ble innvalgt
som medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) i 1971.
Med Odd Walter Andersens bortgang har samfunnet mistet en engasjert,
kunnskapsrik og respektert fagperson, som har satt tydelige spor etter seg både
i industri og akademia.
På vegne av kolleger ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU
Erling Ildstad, Ole-Morten Midtgård, Roy Nilsen og Tore Undeland
Professorer i elkraftteknikk
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Lars Sønneland
Født 17. april 1945 – død 8. mars 2019
Lars Sønneland døde 8. mars 2019, nær
74 år gammel. Han hadde utdannelse som
Cand. Real innen anvendt matematikk
ved Universitetet i Bergen i 1973, og har
etter en periode på tre år som
vitenskapelig assistent og forsker ved
Universitetet i Bergen (1971-1974), hatt
hele
sin
yrkeskarriere
innen
Schlumberger-konsernet både nasjonalt
og internasjonalt. Han var i perioden
1979-2006 ansvarlig for en rekke
forsknings- og utviklingsprosjekter innen
3D og 4D seismikk, 4D reservoarmonitorering og relaterte forskningsområder. Han gikk av med pensjon i 2015,
men fortsatte helt fram til sin død å bidra
til selskapet som vitenskapelig rådgiver.
Sønneland var en pioner i Schlumberger/
Gecos utvikling av 3D og 4D seismikk og automatiserte tolkningssystemer for
seismiske data. Han initierte arbeid som førte fram til det første kommersielle
interaktive seismiske tolkningssystem «Charisma» i 1983 og den første «shared
earth model» database plattformen GeoModel for letedata, som kom til
anvendelse i 1989. I 1989-90 ledet han det første Schlumberger/Geco-Prakla
forskningsteam i seismisk reservoarkarakterisering. Han deltok i oppstarten av
sjøbunnsseismikk (4C), og var ansvarlig for utviklingen av multi-komponent
seismisk prosessering og analyse. Han initierte og ledet selskapets første
satsing innen 4D seismikk (1995-96), og utviklet nye prosessering- og
analyseprogram for tidsintervall seismikk og tidsintervall logging. Han ledet i
perioden 2012-2015 selskapets forskning på optimal plassering av nye brønner
ved hjelp av «geostyring», som muliggjøres ved sanntids integrasjon av LWD
(Logging While Drilling) logger og 3D seismikk.
Han var initiativtaker og ansvarlig for oppbyggingen av Schlumbergers
forskningssenter i Stavanger, som ble etablert i 1998 innen geofysisk
reservoarkarakterisering og -monitorering. Ved å sette sammen forskere og
software-ingeniører var det mulig å utvikle sofistikerte prototyper og raskt
bringe ny forskning til anvendelse. De siste årene av sin karriere arbeidet han
mest med utvikling av teknologi for reservoarkarakterisering for formasjoner i
Barentshavet, utvidelse av modellering av geologiske prosesser til å omfatte
karbonater, nye arbeidsprosesser for karakterisering av leirskiferreservoar,
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geostyring av brønner ved bruk av 3D seismikk og avansert reservoarmonitorering ved bruk av 4D seismikk.
Sønneland har vært engasjert i en rekke profesjonsforeninger og
konferansekomiteer, og har hatt en rekke lederverv i denne sammenheng. Han
har mottatt ni profesjonspriser og fem universitetspriser, og har vært invitert
foredragsholder en rekke ganger. Han har en imponerende liste av150
publikasjoner og er delaktig i 49 patenter. Han har også bidratt med sin
ekspertise ved evaluering PhD-arbeider ved en rekk norske og internasjonale
universiteter. Han mottok en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid, den
siste i 2016, da han ble tildelt en ærespris fra European Association of
Geoscientists and Engineers (EAGE) for «Highly significant and distinguished
contributions to the geoscience community».
Sønnelands arbeid har bidratt betydelig til utvikling av teknologi som har skapt
store verdier gjennom anvendelse på norsk sokkel og internasjonalt. Han var
aktiv til det siste, blant annet i den tekniske komiteen til det Nasjonale senteret
for økt oljeutvinning av ved Universitetet i Stavanger. Han var svært
omgjengelig og kunnskapsrik, og var en inspirator og pådriver for utvikling og
anvendelse av ny teknologi. Av sine tidligere kollegaer blir han husket som en
fantastisk leder, veileder og vitenskapsmann. Han hadde evnen til å vise
omtanke for sine medarbeidere, framheve deres prestasjoner og bygge
lagfølelse. Han vil bli savnet både som vitenskapsmann og medmenneske.
Sigmund Stokka
Lars Sønneland ble medlem i NTVA i 2016
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Asbjørn Aune
Født 2. april 1937 – død 17. juni 2019
Professor Asbjørn Aune døde 17. juni
2019, 82 år gammel. Hele hans
yrkeskarriere var ved NTNU. Han startet
som vitenskapelig assistent ved Institutt
for maskinteknisk fabrikkdrift og
verktøymaskiner i 1962. I 1975 ble han
utnevnt til dosent i verkstedteknikk, og i
1993 fikk han professorat i produksjonsog kvalitetsteknikk inntil han gikk av i
2004.
Aune arbeidet med fabrikkplanlegging og
statistisk kvalitetskontroll på 60-tallet.
Etter hvert som det ble tydelig at mange
kvalitetsproblemer skyltes manglende
oppmerksomhet fra ledere og av
organisasjonsmessige forhold, startet han
en systematisk oppbygging av kvalitetsfaget i Norge. Det startet med kvalitetssirkler på slutten av 70-tallet og fortsatte med kvalitetsledelse og, etter hvert,
total kvalitetsledelse.
Aune har publisert mer enn 100 tidsskriftsartikler om kvalitetsledelse og
skrevet 15 bøker. Mest kjent er hans bok «Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter» som gir en grundig innføring i konseptet total
kvalitetsledelse. Han har også holdt en rekke foredrag både i industrien og på
internasjonale konferanser. Gjennom sitt arbeid oppnådde han både nasjonal
og internasjonal anerkjennelse og ble av mange sett på som Norges
«kvalitetsguru».
Aune har også gjort en stor innsats i form av videreutdanning for arbeidslivet.
Hans kurs i kvalitetsledelse var blant NTNUs mest populære, og det var
ventelister for å få plass.
Fra slutten av 1960-tallet kom han med i administrasjonen i Norges
Kvalitetstekniske Forening (NKTF) der han var æresmedlem. I 20 år var han
norsk representant i European Organisation for Quality og visepresident 1984
– 1990. Han deltok i etableringen av Norsk Forum for Kvalitet i Helsevesenet
(NFKH). I 1985 ble Aune innvotert som medlem av International Academy for
Quality – IAQ, et akademi med 70 – 80 medlemmer fra hele verden. I 3 år var
han visepresident og senere 6 år som styremedlem.
I 1994 ble han innvalgt som medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.
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Asbjørn Aune var en god kollega og kilde til inspirasjon. Vi lyser fred over hans
minne.
Asbjørn Rolstadås
Bjørn Andersen
(NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon)

Peter Padget
Født 8. september 1927 – død 25. juli 2019
En av NGUs veteraner, Peter Padget, gikk bort 25
juli.
Peter ble født 8. september 1927 i Leeds og har
Bachelor- og Mastergrad (1948 og 1950) fra
universitet i Leeds. Etter fullført bachelorgrad var
Peter assistentlektor ved Queen's University
(Belfast) i tre år.
Peters første periode ved Norges geologiske
undersøkelse begynte i 1952, med feltarbeid i på
kaledonske bergarter i Birtavarre-distriktet i
Troms. Dette førte til dr. philos. graden i 1955 (se
også NGU nr 192). Senere ble det kartlegging av
prekambriske bergarter på den vestlige delen av Finnmarksvidda i et større
prosjekt sammen med flere andre (se NGU nr. 201).
Fra 1956 til 1958 var Peter tilbake i Leeds og hadde feltarbeid i både Zambia og
Malawi (som da het henholdsvis N. Rhodesia og Nyasaland). Etter innsatsen i
Afrika ble det 13 år ved Sveriges geologiska undersøkning (SGU) og kartlegging
og prospektering etter mineraler i Norrbotten.
Peter ble utnevnt som avdelingsdirektør ved Geologisk avdeling ved NGU i 1971
og fortsatte som leder for Berggrunnsavdelingen etter at Løsmasseavdelingen
ble skilt ut i 1982. Fra 1985 gikk han over i en forskerstilling med fokus på
regional kartlegging i målestokk 1:250 000 på kartblad Arendal. Som pensjonist
fortsatte Peter arbeidet med sammenstilling av mange 1:50 000 kart på
kartblad Arendal.
Mange NGU-ere har satt stor pris på hans kunnskap og store velvilje når det har
vært behov for oppretting av engelsk tekst i rapporter og trykte publikasjoner.
Med sitt årvåkne blikk tok Peter tak i både det faglige og det språklige innholdet.
Peter hadde et aktivt liv som pensjonist. Han var mye ute i skog og mark, vinter
og sommer, og var fast gjest i Pirbadet. Og på squashbanen fortsatte han lenge
å slå flere av sine mange tiår yngre tidligere kollegaer.
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De siste årene bodde Peter i Skien sammen med familien.
Vi vil minnes han som en kunnskapsrik og god kollega.
Øystein Nordgulen,
Avdelingsdir, Geologisk kartlegging,
Norges Geologiske Undersøkelser
Peter Padget ble medlem i NTVA i 1973.

Terje Martin Halmø
Født 16. april 1944 – død 13. august 2019
Terje Martin Halmø sovnet stille inn 13. august
2019 etter lengre tids sykdom.
Selv kjente jeg Terje fra studiene ved NTH og som
kollega i Statoil. Han var hva noen vil kalle «en
typisk bergenser», riktignok født i Harstad, - aktiv
overalt og med meninger om det meste. Samtidig
var han omtenksom overfor de rundt seg.
Et opphold i Øst-Afrika etter artium tente hans
engasjement for verdens energi og miljøforhold.
Han levde et godt og innholdsrikt liv og ble 75 år.
Som siv.ing. i kjemiteknikk var han opptatt av
norsk kjemisk og metallurgisk industriproduksjon,
men han hadde også stillinger i internasjonale oljeselskaper og innen
innovasjon. Karrieren startet med engasjement i Sintef og Norconsult hvor han
arbeidet i en rekke land parallelt med studieopphold ved Stanford or fullføring
av dr. ing. grad innen separasjonsteknologi. I en 5-års periode var han Vice
President for industriutvikling i Elf Aquitaine Norge før han i 1988 ble ansatt
som Executive Vice President i Norsk Jern Holding med ansvar for forskning og
utvikling. Han var ansatt i ulike stillinger i Statoil fra 1990 til 2008, avbrutt av
noen få bemerkelsesverdige år som leder av Bryns patentbyrå og
teknologidirektør i Elkem. I Statoil fokuserte han mye på teknologi,
intellektuelle rettigheter og industriell utvikling av naturgass. Han var ansvarlig
for BP/Statoil alliansen for gassutvikling i Kaspiske hav før han i en 3-års
periode var landsjef i Algerie. De siste årene av karrieren var Terje leder av
Risavika Gas Centre og konsulent i Accenture. Parallelt med hovedstillingene
benyttet han sin industrielle erfaring og intellektuelle nysgjerrighet som
professor II ved NTH/NTNU og Universitetet i Stavanger.
Terje Halmø hadde en rekke ulike styreposisjoner innen metallurgisk industri,
bygningsindustri, skipsbygging og gassanvendelse. Av andre verv kan nevnes:
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medlem av rådet for akademisk forskning i Petronas, Malaysia; medlem av
kommunestyret i Trondheim; styremedlem ved Stavanger symfoniorkester.
Terje var fysisk aktiv innen ski, golf og fjellturer, og interesserte seg for historie,
litteratur og klassisk musikk. Han var gift med Gerd og hadde to barn og fire
barnebarn.
Erling Rytter

Rolf Henriksen
Født 3. desember 1941 - død 13. november 2019
Professor Emeritus Rolf Henriksen døde 13.
november 2019 etter lang tids sykdom. Han
var født i Arendal 3. desember 1941. Her
vokste han opp i et hjem preget av
samfunnsengasjement og diskusjoner. Han
tjenestegjorde i Marinen før han i 1962 kom
til Trondheim for å studere Svakstrømsfag
ved NTH. Rolf pekte seg tidlig ut med meget
gode eksamensresultat, spesielt i matematiske emner og han valgte Reguleringsteknikk (Kybernetikk) som sin faglige
spesialitet.
Han ble vitenskapelig assistent i 1966 og
sivilingeniør i 1967. I 1967 hadde han en
kort ansettelse i SINTEF avdeling Reguleringsteknikk før han ble med i en
utbrytergruppe som dannet firmaet COMTEC A/S, et firma som spesialiserte
seg på automatisering av «Type-setting» i aviser.
I 1968 fikk han stipend fra forskningsrådet og fullførte sin Dr.Ing- grad i 1973.
Han ble Amanuensis i 1971 og 1.Amanuensis i 1973. Videre ble han Dosent i
1984 og Professor i 1985. Han tilbrakte altså det meste av sitt arbeidsliv ved
Institutt for teknisk kybernetikk. Han var også instituttleder en stund.
Han hadde en rekke studieopphold i USA: 1978-1979 ved Princeton University,
New Jersey; 1986-1987 ved University of Santa Barbara, California; 1994-1995
ved University of Washington, Seattle, Washington; 2000-2001 ved Iowa State
University, Ames, Iowa. Dessuten var han gjesteforeleser ved Asian Institute of
Technology i Bangkok, Thailand i 1986.
Rolf var spesielt faglig sterk på tunge og vanskelige matematiske tema innen
reguleringsteknikk. Hans kapasitet var sjelden og ble sterkt benyttet, ofte med
forelesninger i opptil 2 emner pr semester. Vi kan nevne noen som: Stokastiske
og adaptive systemer, Identifikasjon og estimeringsteori, Matematisk
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systemteori, Abstrakte automaters formelle språk, Selv-tunende systemer og
Lineær systemteori. Hans forskning var for det meste innen adaptiv styring,
parameterestimering, systemidentifikasjon og optimal styring. Han forfattet 26
papers av ulike slag, og var opponent i 26 Dr.ing komiteer innenlands og 7 ved
DTU i Lyngby, Danmark. Han veiledet 9 Dr.ing studenter og ca 100 sivilingeniør
mastergrader.
Han var medlem av NTVA (Norges Tekniske Vitenskapsakademi) fra 1987,
DKNVS (De Kongelige Norske Vitenskabers Selskab) fra 2000. Han var medlem
i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) fra 1978, og for den
norske seksjonen av IEEE ble han nestleder (1987) og leder (1995-2000) og
styremedlem fra 2001.
Rolf skrev tidlig på 80-tallet en artikkel i det mest prestisjefylte tidsskriftet
innen fagfeltet, IEEE AC, der han rettet opp en feil i den læreboka som var den
mest sentrale på den tida. Det gjaldt utledningen av en variant av Kalmanfilteret. En god del år senere, rundt tida da Rolf pensjonerte seg, kom en ny
lærebok innen dette området, hvor Rolfs artikkel var en sentral kilde. Denne
læreboka blir brukt over hele verden i dag. Dette var noe Rolf var stolt over,
med rette.
Rolf var en mangfoldig person, på den ene siden den faglige eneren,
matematikeren, og på den andre siden, den personen, som deltok i, og bidro i
alle sosiale sammenhenger på instituttet. Han pratet med alle og var trivelig og
engasjerende å være sammen med. Rolf var skeptiker og hadde klare meninger
i mange saker, men det utartet aldri til misnøye, men mer til humor og
engasjement. Han hadde sansen for spennende mat, og blant annet stilte han i
lunsjen med eget bakt surdeigsbrød, vakkert dekorert med spennende pålegg.
Han var en ivrig tilhenger av engelsk og amerikansk fotball og satt oppe om
natta for å få med seg Super-Bowl på amerikansk TV. Han var en meget dyktig
Bridge-spiller og spilte i utallige turneringer på meget høyt nivå. Han var også
medlem i Losje Odd Fellow og hadde gjennom årene mange verv der. Han var
også tilhenger av hytteliv og familien hadde hytte i Tydal og i Åsen.
Rolf var far til 3 barn, hvorav en sønn døde i en flyulykke for noen år siden. Han
var samboer med Tove.
Ved Institutt for teknisk kybernetikk lyser vi fred over en meget dyktig og
fargerik medarbeiders minne.
Professor Emeritus Kjell Malvig
Professor Lars Struen Imsland
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Tor Jemtland
Født 19. juni 1931 – død 27. desember 2019
Tidligere adm.dir. i Siemens Norge, sivilingeniør Tor Jemtland, døde 27.
desember, 88 år gammel. En av de store lederne innen teknologibransjen er gått
bort.
Tor ble født og vokste opp i Trondheim. Han giftet seg i 1954 med Siri Nansen,
og sammen satte de to så absolutt sitt preg på studentsamfunnet ved NTH. I
1956 tok han avsluttende eksamen og begynte i Siemens, hvor han arbeidet i
ulike funksjoner i nærmere 40 år. Fra 1975 til 1993 var han selskapets
administrerende direktør.
Tor ledet og utviklet Siemens i Norge i en tid hvor Norge gikk fra å være
fattiglandet i Europa til å bli en moderne industri- og oljenasjon. Denne
perioden var kjennetegnet av så vel sterk ekspansjon på 70-tallet som av
betydelig bemanningsreduksjon og en rekke produktivitetskampanjer på 80tallet. Begge ytterligheter håndterte Tor på en sikker og fremtidsrettet måte.
En av de største katastrofene som har rammet Norge og Siemens, var Alexander
Kielland-ulykken i 1980. Av de 123 mennesker som omkom, kom 10 fra
Siemens. Tor mestret denne vanskelige situasjon profesjonelt og korrekt
overfor omverdenen og våre ansatte, med særlig varme og omtanke overfor de
etterlatte.

Tor var i besittelse av de egenskapene som kjennetegner en god leder. Han
var en trygg, pålitelig og forutsigbar foresatt. Han hadde humor og glimt i
øyet. Han var en rettskaffen og kjær toppsjef som nøt stor respekt.
Også utenfor Siemens hadde han en rekke styreverv, blant annet i Dyno
Industrier, Stormbull og Borregaard. I tillegg var han medlem av en rekke råd
og utvalg. I 1989 ble han tildelt den tyske ordenen «Verdienstkreuz 1. Klasse»
for sin fortjenstfulle innsats for norsk-tysk industrielt samarbeid.
Vi takker Tor for lærerike år sammen og lyser fred over hans minne.
Hans Lødrup
Kjell Pettersen
begge Siemens AS
Tor Jemtland ble medlem i NTVA i 1986.
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INTERVJU MED LARS THOMAS DYRHAUG
Fortell litt om din egen bakgrunn før du begynte i
NTVA?
Jeg er født og oppvokst i
Namsos og tok artium på
reallinjen
ved
Namdal
gymnas i 1971. Har bestandig hatt mange interesser og
var svært interessert i
samfunnsfag og historie –
og fysikk.
Startet
i
1972
ved
Universitet i Oslo som førte
til et hovedfag i statsvitenskap
med
sosialøkonomi (Universitetet i
Bergen) og offentlig rett
som tilleggsfag. Min første jobb var som amanuensis ved Hedmark distriktshøgskole. Senere ble jeg forsker i Gruppen for Ressursstudier (GRS) i Oslo som
hadde samfunnsmessige fremtidsstudier som sitt spesiale. Introduksjonen av
oljenæringen var et sentralt spørsmål.
Etter GRS var jeg i en god del år ansatt i Norges Industriforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon. Her arbeidet bl a med energi- og oljepolitikk.
Etter Industriforbundet og NHO ble jeg innkjøpsansvarlig i Norgeskraft som var
en viktig pioner i det liberaliserte nordiske elmarkedet. Noen år senere startet
jeg som frittstående konsulent og samarbeidet i stor grad med svenske kolleger.
En meget god forståelse av elmarkedet var den forretningsmessige basis for
virksomheten, men dette førte til at interessen ble vakt for de store
energimarkedene utenfor elektrisiteten – og ikke minst aktuelt de store
klimautfordringene.
Hva var motivasjonen din for å begynne i NTVA?
Etter mange år med elmarkedsanalyse falt den kommersielle interessen for
dette temaet, og det var nærliggende å se seg om etter andre muligheter. Jeg
hadde da i mange år gått på møtene i NTVA i Oslo med tema og et sosialt miljø
som jeg syntes var fint. Da NTVA annonserte etter en ny generalsekretær våren
2014, var det nærliggende å legge inn en søknad. Prosessen gikk raskt og
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allerede tidlig på høsten hadde jeg kontor på Lerchendal gård og en
pendlerleilighet i kort avstand fra arbeidsplassen. Mitt vanlige bosted var som
tidligere Asker. Den vanlige pendlerordningen var oppreise til Trondheim
søndag kveld eller mandag morgen og nedreise til Asker torsdag ettermiddag.
I tillegg til møtevirksomheten i akademiet var jeg det første året heldig som kom
med i redaksjonen for akademiets jubileumsbok for 2015 med den spennende
tittelen «Energi, teknologi og klima – utfordringer og handlingsrom» hvor
Eivind Hiis-Hauge var en meget dyktig leder av redaksjonskomiteen. Det ble en
perspektivrik og interessant bok som også ga meg mye ny innsikt og generell
forståelse.
Fortell litt om samarbeidet med de tillitsvalgte?
Jeg oppfattet raskt at det var menneskene som engasjerte seg i akademiet som
skapte akademiet og utgjorde ressursene – og som gjorde det til et slikt flott
sted å arbeide. De første årene var daværende president Eivind Hiis-Hauge en
meget viktig og god samarbeidspartner. Senere fikk jeg et nært samarbeid med
Torbjørn Digernes da han overtok som president.
Jeg fikk delta i tre redaksjonskomiteer som generalsekretær. Den første
komiteen ble som nevnt ledet av Eivind Hiis-Hauge. I de to neste komiteene vil
jeg trekke frem godt samarbeid og uvurderlig innsats fra Asbjørn Rolstadås som
leder, Arne Krokan og Gunnar Sand.
Det er akademiets styre som er motoren i NTVAs virksomhet. Jeg opplevde
samarbeidet og diskusjoner i styret som meget utbytterike og som en
grunnleggende forutsetning for akademiets drift og videre utvikling. I styret har
det hele tiden vært mange motiverte, kunnskapsrike og innsatsvillige
medlemmer. Styremedlemmenes arbeid har vært forutsetningen for at
akademiet med sine begrensede økonomiske og sekretariatsmessige ressurser
har kunnet drevet den store og omfattende virksomheten. (I den daglige driften
var for øvrig vår sekretær Ingrid Venås en uvurderlig motor og støttespiller!)
Besøk i akademiets lokalavdelinger har vært en stor glede!
Hva tenker du om NTVAs rolle i det moderne Norge?
Da NTVA startet opp i 1955, var informasjonskanalene om teknologi og
tilknyttet naturvitenskap helt annerledes og langt mer beskjedne enn i dag. Vi
kan kanskje si at vi har gått fra en situasjon med et klart informasjonsunderskudd til en situasjon med et informasjonsoverskudd på området.
Imidlertid, behovet for god og kvalitetssikret informasjon har ikke blitt mindre.
Det er stadig viktigere å understreke betydningen av kunnskapsbaserte
beslutninger og vektlegge ulike faktorers reelle betydning og utfordringer i det
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store fremtidsbildet. I den grad akademiet kan gjøre en god innsats på disse
feltene, er det en meget viktig rolle for akademiet i den norske debatten.
…. Og i lys av koronakrisen?
Det er vanskelig å si hva som vil bli de langsiktige konsekvensene av
koronakrisen, men på NTVAs arbeidsområde har vi allerede fått en meget god
illustrasjon av hvordan moderne medier kan brukes i informasjons- og
opplysningsarbeid. Det er meget imponerende å høre om de store
tilhørertallene som har registrert seg når aktuelle tema blir presentert i
webinarene. Det viser muligheter og store potensialer. Men som den kjente
formidler Thomas Hylland Eriksen sier; fysisk tilstedeværelse og diskusjon er
også en forutsetning når mange viktige problemstillinger og tema skal
presenteres og formidles. Tiden for de fysiske møter er derfor ikke forbi!
Hva tenker du bør være NTVAs strategi og ambisjoner fremover? Hvor bør NTVA
være om ti år?
Jeg tror godt og gjennomtenkt programarbeid er en hovednøkkel til NTVAs
suksess og utvikling i de kommende år. Det gjelder å finne frem til møteopplegg
hvor en kan bygge opp kunnskaper over flere omganger – og kanskje over flere
år – og som kan gi tilhørerne en bred innsikt på de utvalgte områdene. Den
webinarserien som NTVA arrangerte våren 2020 under tittelen «Teknologien
møter pandemien» fremstår som et meget godt eksempel.
Å finne frem til dyktige og sentrale innledere er en selvfølgelig oppgave. Jeg tror
det er viktig å bringe tilhørerne inn i diskusjonen både før og etter møtene. Det
kan skje i form av innlegg og diskusjon på sosiale medier. NTVA må bygge opp
en posisjon som en interessant og viktig formidler innenfor teknologi og
naturvitenskap og delta gjennom ulike kanaler på internett. Akademiet må
arbeide for at sentrale personer søker til NTVAs nettsteder og møter av eget
initiativ, men løpende markedsføring av virksomheten overfor nye
interessenter er helt nødvendig. Målsetningen må være at de som skal mene
noe om teknikk og naturvitenskap først sjekker NTVA for relevant innsikt og
materiale.
Kan du gi et tilbakeblikk på årene du ledet NTVAs sekretariat? Hva var de
viktigste milepælene, hva er de beste minnene, er det noe du ville ha gjort
annerledes, er det noe du føler er ugjort?
Jeg vil trekke frem 2015 hvor akademiet fylte 60 år som et fantastisk fint år. Det
var spesielle og minneverdige arrangementer i fire av landets største byer.
Dette var for øvrig året hvor den omtalte boka om Energi, teknologi og klima
ble gitt ut. Bokutgivelsene med «Teknologien endrer samfunnet» i 2017 og «Det
nye digitale Norge» i 2019 var viktige milepæler.
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For å fornye akademiet og øke oppslutningen om møtene begynte vi min tid
med møter «ute på byen». På den måten fikk vi bedre kontakt med større
interessentgrupper. Møtene på Gløshaugen og tilhørende områder var kanskje
de mest vellykkede. Her vi fikk tak i yngre forskere og fagfolk og en hel del
studenter. Omlegningen betydde en overgang fra kveldsmøter til møter etter
vanlig arbeidstid. Serveringen måtte bli enklere på denne måten og wraps og
mineralvann erstattet middag og vin. Det betydde imidlertid også store
budsjettinnsparinger som var helt nødvendige.
Gjennom samarbeidspartnere startet NTVA med direkte markedsføring av
møtene gjennom internett. Vi fikk medarrangører til å informere medlemmer
og sympatisører gjennom Facebook. Vi lærte også å bruke betalte møteannonser samme sted.
For å dokumentere møtene og gjøre foredragene tilgjengelige for mennesker
som pga reiseavstand og andre oppgaver ikke kunne komme på de fysiske
møtene, startet vi videoopptak av møter som i dag ligger på YouTube.
Interesserte anbefales å gå inn og se på en del av disse. Her er det mye god
informasjon og en del riktig underholdende foredrag.
Hvis jeg skal se arbeidet i NTVA i et langt perspektiv, er imidlertid opprettelsen
av egne NTVA-avdelinger i Tromsø og i Agder meget viktige milepæler. Vi fikk
gjennom dette understreket NTVAs ambisjon om å være et landsomfattende
akademi, det eneste her til lands.
I en jobb som generalsekretær er det svær mange saker en kan – og kanskje
burde gripe fatt i. Jeg skulle gjerne ha fått jobbet mer med kontakten til det
praktiske næringslivet og bedriftene. Hans Kåre Flø og Industrielt Råd har
jobbet godt, men fikk dessverre ikke den bistand og oppmerksomhet som var
ønskelig. Samarbeidet med bedriftene er i mange sammenhenger en test på at
vi arbeider med vesentlige problemstillinger. Et nærmere og mer forpliktende
samarbeid med næringslivet er også den sikreste muligheten til å skaffe flere
ressurser til akademiets arbeid.
Du er en kulturinteressert person som fikk med deg mye av det Trondheims
kulturliv har å by på. Hvilke trønderske kulturopplevelser har vært høydepunkt
for deg?
Jeg hadde stort utbytte av kulturtilbudet i Trondheim. Det var kanskje
Trøndelag teater jeg fikk mest glede av. Teateret imponerte bl a som
musikkteater. Ellers fikk jeg med meg noen fine konsertopplevelser – både i
større og mindre skala. For øvrig vil jeg trekke frem at Trondheim har mange
fine museer. Sverresborg, Nordenfjelske kunstindustrimuseum, Videnskapsmuseet og museet for kriminalomsorg og straff ble favoritter for meg.
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Jeg vil også nevne det fysiske bymiljøet i sentrum som spennende, preget av
historie og mange ulike stilarter. Her var det mye å se og lære. Som
arkitekturinteressert oppdaget jeg bl a at det er Trondheim som er den byen i
landet med flest jugendbygg selv om jugendbebyggelsen åpenbart er tettest i
Ålesund.
Hvordan er livet etter NTVA? Hva fyller du tiden med?
Da jeg reiste fra Trondheim sommeren 2019, var jeg sterkt preget av den
svekkelsen som benmargskreften medførte. Jeg kom imidlertid under
behandling på høsten og kreftene har vendt gradvis tilbake. Forsommeren 2020
ga en fin opptur og jeg er nå erklært kreftfri.
Etter å ha vært borte fra hjemmet i Asker det aller meste av tiden i nærmere
fem år, var det mye å gripe fatt i av opprydding og praktisk arbeid. Jeg har i
tillegg brukt mer tid enn tidligere til å lese lange bøker og de daglige aviser. Jeg
vil også påpeke at det å være kreftpasient under behandling har krevd mye tid
og oppmerksomhet.
Lise, min kone, og jeg planlegger nå flytting til et nabohus som er bedre tilpasset
husstandsstørrelse og fremtidsbehov. Der er det mye som bør gjøres. Det er
derfor et prosjekt som har stilt krav til planlegging, undersøkelser og praktisk
arbeid. Foreløpig er det ingen grunn til å frykte arbeidsløshet!
Jeg ønsker at jeg etter hvert kan få gjøre en innsats for akademiet om det er
ønskelig!
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NTVAS STYRE OG ADMINISTRASJON
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

Styret 2019-2020
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, Sørlandet
Styremedlem og leder av programkomité, Tromsø
Styremedlem og leder av programkomité, Trondheim

Torbjørn Digernes
Arvid Hallén
Sveinung Løset
Hans Kåre Flø
Geir Anton Johansen
Torleif M Hauge
Sigmund Stokka
Tor Inge Waag
Edel Elvevoll
Mari-Ann Einarsrud

Programkomiteer 2019–2020
Programkomité for Bergen
Geir Anton Johansen, leder
Johnny Johannessen
Hans Munthe-Kaas
Ole Gunnar Søgnen
Anne Marit Blokhus

Programkomité for Oslo
Torleif M Hauge, leder
Torleiv Maseng
Ragnhild Sohlberg
Dag Kavlie
Kristin Vinje
Christian Nørgaard Madsen
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Programkomité for Stavanger
Sigmund Stokka, leder
Arild Bøe
Kjetil Stuland
Alfred Nordgård
Hans Olav Hide
Arnstein Wee
Ragnar Tveterås

Programkomité for Sørlandet
Tor Inge Waag, leder
Knut Henriksen
Julio Jose Gonzalez
Kjell Gunnar Robbersmyr

Programkomité for Tromsø
Edel Elvevoll, leder
Trond Jørgensen
Geir Henning Wintervoll

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

NTVAs industrielle råd

Valgkomité 2019-2020

Hans Kåre Flø, leder

Helge Brattebø, leder
Astrid Legreid
Gunn Mangerud

Priskomité NTVAs Ærespris Sekretariat
Marianne Harg, leder
Rolf Andersson
Eivind Hiis Hauge
Unni Steinsmo
Oddvar Aaserud
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Lars Thomas Dyrhaug,
generalsekretær (til 30.6.)
Ingrid Venås, sekretær (til 31.5.)
Gisle Johanson, generalsekretær (fra
1.7.)
Hege Gabrielsen Førsvoll, rådgiver (fra
1.5.)
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STYRETS BERETNING 2019
Styrets arbeid
Styret har 2019 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.
NTVAs styre holdt fire møter i 2019 og behandlet 37 ordinære saker. I tillegg
kom et stort antall referatsaker.

Utgivelser
I 2019 utga NTVA boken «Det nye digitale Norge». Boken tar opp mulige
konsekvenser ved innføringen av de mange teknologiene som ble omtalt i
boken «Teknologien endrer samfunnet» fra 2017 som omhandlet en rekke
muliggjørende teknologier.
Boken har vært distribuert gratis til NTVAs kontakter i UH-sektoren,
forvaltning og næringsliv og delt ut på NTVAs egne møter og seminarer og
eksterne seminarer i regi av NTNU, UH-rådet og Lerchendalkonferansen.
Styret retter en stor takk til redaktører og bidragsytere som gjorde utgivelsen
mulig.

Audiens
H.M. Kongen mottok presidenten og generalsekretæren i audiens på Slottet
mandag 28. oktober.

Administrasjonen
NTVAs kontor er på Lerchendal gård i Trondheim. I løpet av 2019 gikk både
generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug og sekretær Ingrid Venås av med
pensjon. Gisle Johanson begynte i akademiet 1. februar og overtok som ny
generalsekretær 1. juli, mens Hege Førsvoll ble ansatt som rådgiver fra 1. mai
2019.
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Alle henvendelser til NTVA går til kontoret i Trondheim. Dette gjelder også
arrangementer i Bergen, Agder, Oslo, Stavanger eller Tromsø om ikke annet er
opplyst.

Møter og seminarer
I 2019 hadde NTVA 36 arrangementer i egen regi. NTVA sto som arrangør av
årsmøte og årskonferansen for Euro-CASE i Oslo 20.-21. oktober i Ingeniørenes
Hus i Oslo. Nærmere omtale av arrangementet nedenfor.
NTVA har opplevd en positiv utvikling i oppslutning om de åpne fagmøtene
gjennom 2019. Det har vært nær 200 deltagere på enkelte av møtene.
Informasjon, markedsføring og påmelding til møter skjer nå digitalt gjennom
NTVAs nye hjemmeside, sosiale medier og digitalt påmeldingssystem.
Informasjon om møteprogram blir også sendt ut på mail til medlemmer og
andre kontakter.

Bergen
I Bergen var det seks kveldsmøter. Møtene ble i 2019 arrangert i lokalene til
Nansensenteret, Thormøhlensgt. 47. Alle møtene ble arrangert i samarbeid med
Tekna.
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Oslo
I Oslo var det til sammen sju arrangementer, derav fem vanlige fagmøter.

Møtene i Oslo arrangeres i DNVAs lokaler i Drammensveien

De vanlige møtene i Oslo ble holdt i lokalene til Det Norske VidenskapsAkademi (DNVA), det samme gjaldt fellessymposiet med DNVA og
årsmøteseminar for Industrielt råd. Programkomiteen i Oslo har samarbeidet
med Digital Norway og Norwegian Health Tech om planlegging og
gjennomføring av fagmøter. Fra 2020 er det innledet samarbeid med
Polyteknisk forening om enkelte fellesmøter.
NTVA arrangerte Euro-CASE årsmøte og konferanse 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. Et arrangement var fellesmøte med
Vitenskapsakademiet i Stavanger og i samarbeid med Stavanger
Universitetssjukehus. Det siste høstmøtet ble arrangert som julemøte med
servering av en enkel middag.
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Nye medlemmer i Stavanger har fått nål og diplom av Ivar
Langen: Nestor Cardozo, Toril Nag og Udo Zimmermann

Sørlandet
Det ble arrangerte fem møter på Sørlandet i 2019. Vårens tre møter ble
arrangert i Kristiansand, mens høstens møter ble arrangert i Grimstad.

Kjell G Robbersmyr har mottatt nål og diplom av Torbjørn
Digernes
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Tromsø
I Tromsø ble det avholdt til sammen seks ettermiddagsseminarer. Fem av disse
ble arrangert på UIT/Norges Fiskerihøyskole i Breivika, mens høstens møte om
antibiotikaresistens ble arrangert i Verdensteateret i Tromsø.

Møte i Tromsø arrangert i inngangstrappa i NFH-bygget på Norges
Fiskerihøgskole

Trondheim
I Trondheim var det sju arrangement. Møtene ble arrangert på Lerchendal gård,
på NTNUs campus på Gløshaugen og Handelshøyskolen og ett på Brattøra.

Foredraget ved julemøtet i Trondheim

NTVA Årbok 2019

133

Foredraget ved julemøtet 6. desember ble holdt i kantinen ved SINTEFs
hovedkontor, mens julemiddagen for medlemmer med følge som vanlig ble
arrangert på Lerchendal gård.

Spesielle arrangementer
Årsmøte Euro-CASE og konferanse
Det vises til omtale under avsnittet «Samarbeid og internasjonal aktivitet».

Tema for fagmøter
NTVA arbeidet løpende med en rekke aktuelle tema i 2019.

Energi og klima
-

Utslippsfri transport, Oslo 30. januar
Utvikling av klimamodeller og klimapolitikk, Trondheim 31. januar
Ny batteriteknologi, Trondheim 1. oktober
Drivstoff fra skogen, Grimstad 8. oktober
Batteriteknologi for samferdsel, Stavanger 23. oktober
Flytende havvind, Trondheim 13. november

Marine og maritime næringer
- Hydrogen som drivstoff i maritim transport, Bergen 15. oktober

Digitaliserig
- Digital sårbarhet, Stavanger 13. mars
Munter stemningen under paneldebatten: Morten Dalsmo, SINTEF, Nina Sandberg,
stortingsrepresentant, AP, Anne Borg, rektor, NTNU, Are Tomasgard, LO-sekretær,
Reinhard Hüttl, acatech

- Blokkjede-teknologi, Stavanger 10. april
- AI – gevinster ved bedre utnyttelse av kraftnettet, Oslo 23. oktober
- Cloud, IoT, Edge, Fog, Leaf, Industry 4.0: Fra buzzword til business, Bergen
26. november

Helse- og livsvitenskap
- The 2018 Nobel prize in medicine – the discovery of immune therapy and
its importance in cancer treatment, Stavanger 20. februar
- Bioprospektering, Tromsø 12. mars
- Kunstig fotosyntese, Trondheim 28. mars
- Earth biogenome project, Tromsø 21. mai
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Bioinformatikk og anvendelse av DNA-analyse, Oslo 11. september
Utvikling av helseteknologi i Tromsø, Tromsø 1. oktober
Kunstig intelligens i helsesektoren, Tromsø 29. oktober
Antibiotikaresistens, Tromsø 12. november
Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, risiko og etikk,
Stavanger 20. november
- Bruk av nye teknologier i helsesektoren, Oslo 10. desember

-

Teknologi og samfunn
- Fremtidens luftfart, Trondheim 26. februar
- Vei- og gatenettets rolle for byutvikling: Mindemyren – potensialer for
Bergens nye sentrum: Bergen 20. mars

Innovasjon, utdanning og forskning
- Hjernens vannveier: Bergen 30. januar

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 årlige konferanse ble i 2019 arrangert av IVA i Stockholm som ledd i
IVAs 100 års jubileum. Konferansen ble arrangert i juni under tittelen
«Engineering a better future». Programmet fokuserte på utviklingen av
ingeniørfagene i lys av utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Blant
temaene var:
-

Antibiotikaresistens
Klimautfordringene og bærekraftige energisystemer
Plastforurensning og erstatning av plast
Bærekraftige transportsystemer

European Council of Academies of Applied Sciences,
Technologies and Engineering – Euro-CASE
Euro-CASE bestod ved utgangen av 2019 av 23 ulike nasjonale akademier.
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NTVA arrangerte høsten 2019 Euro-CASE’ årsmøte og tilhørende konferanse
«The Future Work – Content of Jobs». Euro-CASE holdt sin årskonferanse i Oslo
21. oktober med NTVA som arrangør. Konferansen samlet rundt 110 deltagere
fra medlemsakademiene, norsk utdannings- og forskningssektor, offentlig
forvaltning og politikk og en stor delegasjon studenter fra norske
utdanningssteder.

Munter stemning under paneldebatten: Morten Dalsmo, SINTEF, Nina Sandberg,
stortingsrepresentant, AP, Anne Borg, rector, NTNU, Are Tomasgard, LO-sekretær,
Reinhard Hüttl, acatech

Programmet omfatter blant annet temaene:
- Livslang læring og samspillet mellom utdanningssektoren og næringsliv
- Hvordan kunstig intelligens og robotisering påvirker arbeidsmarkedet og
relasjon mellom partene i arbeidslivet
- Hvordan digitalisering endrer kunnskapsbehovet og krav til
utdanninginstitusjonene
- Case-presentasjoner fra Dassault Systemes, tysk metallindustri, Siemens,
Cognite, Lånekassen, Schibsted og DnB
NTVAs president Torbjørn Digernes fikk etter konferansen ansvaret for å lede
en arbeidsgruppe som skal definere rammene for Euro-CASE videre arbeid på
området. Første trinn i en slik prosess er å sette rammene for hva akademiene
innen Euro-CASE skal ha som ambisjon om å belyse med egne krefter, og de
forhold som er viktige for teknologer, men hvor en trenger tverrfaglig
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samarbeid med fagfolk fra andre disipliner for å skape tilstrekkelig brede
analyser og vurderinger. Arbeidsgruppen skal legge frem sin anbefaling på
Euro-Case’ neste årsmøte i juni 2020. Sentrale spørsmål som er viktig for
kunnskapsutviklingen på området er:
- Hva er de mest lovende utviklingsmuligheter for digitale teknologier?
- Hvordan utvikler vi best teknologi som samtidig utnytter de sterke sidene
av maskinlæring og det mennesket er best til?

Science Advice for Policy
Vitenskapelig basert politikkrådgivning (Science Advice for Policy) blir mer
systematisk tatt i bruk i Europa. Europas vitenskapsakademier er blant de
institusjoner som har størst troverdighet som uavhengige instanser til å
utarbeide upartisk og uavhengig kunnskapsgrunnlag for politikkrådgivning.
Akademiene har et prosjekt fra EU-kommisjonen for å utarbeide faktarapporter
om kunnskapsstatus relevant for et politikkområde. I prosjektet, Science Advice
for Policy by European Academies (SAPEA), deltar de fem store
akademinettverkene i Europa, med til sammen rundt 100 akademier som
medlemmer, se https://www.sapea.info/.
NTVA deltar i SAPEA gjennom Euro-CASE. Både DNVA og Academia Europeas
node i Bergen er norske deltakere i SAPEA gjennom sine akademisammenslutninger.
DNVA og NTVA har inngått en samarbeidsavtale om vitenskapabasert
poltikkrådgivning. DNVA representerer Norge i European Academies Science
Advisory Council (EASAC). EASAC har programmer på biovitenskap, miljø og
energi. I samarbeidsavtalen ligger det at NTVA skal delta i EASACs
energikomité. Avtalen er ellers et grunnlag for samarbeid som blant annet skal
sikre at kvalifiserte vitenskapspersoner fra norske miljøer blir nominert i
aktuelle prosesser og for å samarbeide i kontakt med norske myndigheter og
formidle informasjon mot offentligheten.
SAPEA-prosjektet har utarbeidet seks faktarapporter:
Food from the Oceans
Microplastics
Plant Protection Products
Carbon capture and utilisation
Making sense of science - Science policy under conditions of complexity
and uncertainty
- Transforming the future of ageing
-

En rapport om temaet Towards an EU sustainable food system er under
utarbeidelse.
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NTVA har hatt representanter i arbeidsgruppene for Food from the Oceans og
Carbon capture and utilisation, og deltar også i Towards an EU sustainable food
system.

Nordisk samarbeid
NTVA har et positivt samarbeid med vårt svenske søsterakademi Kungliga
Ingeniörsvetenskapsakademien, IVA. NTVA har også hyppige kontakter med
vårt danske søsterakademi Akademiet for de Tekniske Videnskaper (ATV).
Møtene er gode steder for uformell nordisk dialog og samarbeid.
NTVA deltok på IVAs jubileumskonferanse som ble arrangert i samarbeid med
CAETS i juni 2019 og på akademiets 100 års jubileumsmarkering i oktober
2019.

Norsk samarbeid
Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og Norges forskningsråd
NTVA har i mange år arbeidet for å skape møteplasser der forskning, næringsliv
og beslutningstakere kan drøfte aktuelle tema med tekniske og
naturvitenskapelige problemstillinger. Fra 2010 har akademiene ved seks
anledninger samlet inntil 120–150 tilhørere til symposier i DNVAs lokaler i
Drammensveien 78 i Oslo. Ministre og statssekretærer, forskere og
representanter for den aktuelle bransjen har holdt foredrag.
Fellessymposiet 2019 tok for seg Biodiversitet. Utgangspunktet var at forskning
viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for
global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss
klimaendringene. I løpet av de siste 50 år har vi sett en dramatisk reduksjon i
populasjoner av flere dyre- og plantearter. Samtidig blir vi stadig flere som skal
dele de samme ressursene. Symposiet hadde ambisjoner om å belyse
spørsmålet om hvordan balanserer produksjonen av økosystemtjenester og
bruk av landarealer i vårt eget land kravene som følger av en bærekraftig
forvaltning av det biologiske mangfoldet? Spørsmålet ble forsøkt besvart med
utgangspunkt i fiskeri og havbruk, olje- og gassutvinningen, landbruk og
skogbruk, og i lys av utviklingen i bosetningsmønster, samferdsel og annen
infrastruktur.
Vitenskapsakademiet i Stavanger
Noen av medlemsmøtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med
Vitenskapsakademiet i Stavanger.
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Tekna
Alle ordinære møter i Bergen og Stavanger har blitt arrangert i samarbeid med
Tekna.

Kontakten med landets politiske og forskningspolitiske
miljø
NTVA tar regelmessig initiativ overfor politikere og offentlige myndigheter.
Disse mottar invitasjoner til møter og seminarer. NTVA hadde i 2019 bl.a. møter
med sentrale personer fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Medlemsinformasjon
Det totale medlemstallet 31. desember 2019 var 641 hvorav 15
æresmedlemmer og 26 utenlandske medlemmer. Tilsvarende tall pr. 31.
desember 2018 var 605 medlemmer, hvorav 15 æresmedlemmer og 26
utenlandske medlemmer. 244 av medlemmene pr 31. desember 2019 var 64 år
og yngre. Det er innvalgt 43 nye medlemmer i 2019.

Nye medlemmer
Snorre Aunet

Professor

NTNU

Laurent Bertino

Forskningsleder

Trygve Brautaset

Professor

Lilya Budaghyan

Professor

Nestor Cardozo

Professor

Reggie Davidrajuh

Professor

Lars Thomas
Dyrhaug
Kristin Margrethe
Flornes

Tidligere generalsekretær NTVA

(mottaker av NTVAs Hederstegn)

Adm.dir.

Norce

Kristin Færøyvik

Adm.dir.

Lundin Norge AS

Sigurd O. Handeland

Forsker

UNI Research

Bodil Holst

Professor

Institutt for fysikk og teknologi,
Universitetet i Bergen

Nansen Environmental and Remote
Sensing Centre
Institutt for bioteknologi og
naturvitenskap, NTNU
Institutt for informatikk,
Universitetet i Bergen
Institutt for energiressurser,
Universitetet i Stavanger
Institutt for data- og
elektroteknologi, Universitetet i
Stavanger
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Gary Harald Isaksen

Senior Scientist and
Technology Manager

ExxonMobil

Junbo Jia

Spesialist-ingeniør

Aker Solutions

Lars Michael
Kristensen

Professor

Hirpa Gelgele Lemu

Professor

Rune Lødeng

Seniorforsker

SINTEF Industri

Dennis Meier

Professor

Institutt for materialteknologi,
NTNU

Toril Nag

Konserndirektør

Lyse AS

Frank Nilsen

Professor

Karin Anna Pittman

Professor

Nathalie Reuter

Professor

Kjell G. Robbersmyr

Professor

Universitetet i Agder

Sissel Rogne

Direktør

Havforskningsinstituttet

Monica Rolfsen

Dekan

Fakultet for økonomi, NTNU

Irene Rummelhof

Executive Vice
President

New Energy Solutions, Equinor ASA

Hanne Rønneberg

Konserndirektør

SINTEF ASA

Visepresident

SINTEF Industri

Professor

Institutt for materialteknologi,
NTNU

Johannes Skaar

Professor

Universitetet i Oslo

Sigurd Olav
Stefansson

Professor

Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Bergen

Ketil Stølen

Chief Scientist

SINTEF ICT

John-Mikal Størdal

Adm.dir.

Forsvarets forskningsinstitutt

Ruth SchmidBaumberger
Sverre Magnus
Selbach

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på
Vestlandet
Institutt for maskin, bygg og
materialteknologi, Universitetet i
Stavanger

Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Bergen
Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Bergen
Kjemisk institutt, Universitetet i
Bergen

Per Tveit
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Asgeir Tomasgaard

Direktør

NTNU Energy Transition, NTNU

Ellen Tuset

Adm.dir.

Kongsberg Norspace

Mari Sundli Tveit

Rektor

NMBU

Vigdis Vandvik

Professor

Dhayalan
Velauthapillai

Professor

Arnstein Wee

Adm.dir.

Zhixin Yu

Professor

Houxiang Zhang

Professor

Yan Zhang

Professor

Jiong Zhou

Professor

Udo Zimmermann

Professor

Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Bergen
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på
Vestlandet
Eppus AS
Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger
Institutt for havromsoperasjoner og
byggteknikk, NTNU, Ålesund
Institutt for informatikk,
Universitetet i Oslo
Institutt for ingeniørvitenskap,
Universitetet i Agder
Institutt for energiressurser,
Universitetet i Stavanger

Nye medlemmer i Bergen har fått nål og diplom av Geir Anton Johansen
og Torbjørn Digernes: Dhayalan Velauthapillai, Frank Nilsen, Nathalie
Reuter, Kristin Margrethe Flornes, Vigdis Vanvik, Laurent Bertino, Bodil
Holst, Sigurd O Handeland, Lilya Budagnyan og Lars Michael Kristensen
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Medlemmer avgått ved døden
Karsten Jakobsen
Odd Walter Andersen
Lars Kristian Sønneland
Asbjørn Aune
Peter Padget
Terje Martin Halmø
Rolf Henriksen
Tor Dehli Jemtland

Æresmedlemmer
I 2019 ble det ikke utnevnt nye æresmedlemmer av NTVA. Akademiets
selvpålagte kvote på 15 personer var full.
NTVAs styre opprettet i 2018 en ny akademipris kalt NTVAs Hederstegn som
kan tildeles for lang og verdifull innsats i akademiets ledelse eller andre
oppgaver knyttet til akademiets virksomhet, og til andre personer i eller
utenfor akademiet som akademiet er stor takk skyldig.
NTVAs tidligere generalsekretær Lars Thomas Dyrhaug ble første mottaker av
hederstegnet.

NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi
Prof em Erling Hammer ble 20. mars tildelt NTVAs ærespris for fremragende
teknisk forskning. Det skjedde i forbindelse med årsmøtet til NTVAs
Industrielle Råd.
Erling Hammer som er født i 1934 tok i 1983 tok doktorgraden ved UMIST
(University of Manchester, Institute of Science and Technology) på et arbeid
med å utvikle verdens første kompakte flerfase strømningsmåler. Han hadde da
en bred bakgrunn som elektrotekniker, og senere siv.ing. i reguleringsteknikk,
erfaring
fra
CMI
(Christian
Michelsens
institutt)
og
fra
medisinsk teknologi ved Haukeland universitetssykehus (prisbelønnet
pacemakerutvikling på 1970-tallet).
Erling Hammer bygget opp Seksjon for industriell instrumentering ved CMI til
å bli ledende innen nye målemetoder for offshore-industrien, spesielt
måleprinsipper basert på elektrisk impedans (kapasitans og konduktans) og
krysskorrelasjon. Gjennom etableringen av Fluenta AS i 1985 (nå Emerson
Roxar Flow Measurement), ble Hammer den viktigste enkeltpersonen
i utviklingen av et miljø for flerfasemålinger på Vestlandet. Fluenta utviklet bl.a.
en måler for fakkelgass basert på Hammers ide om å bruke ultralyd, og dette
var lenge den eneste måleren som var godkjent for å måle utslipp på fakkelbom.
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Derved kunne utslippene måles og pålegges en CO2-avgift. Dette reduserte
utslipp på norsk sokkel dramatisk på 1990-tallet.

Erling Hammer har fått diplom av Torbjørn Digernes

Den første flerfasemåleren ble testet i brønn i 1989, av BP på oljefeltet Wytch
Farm. Dette ble vellykket, og selv om nyere, digitale målemetoder nå har hatt
sitt inntog på sokkelen, er fortsatt flerfasemålere basert på Hammers ide og
patenterte teknologi i utstrakt produksjon og bruk. Ett av bruksområdene er
deteksjon av vanninnhold i flerfasestrømning ved hjelp av høyfrekvent
elektromagnetisk induksjon (utviklet videre av Hammertech).
Erling Hammer har bidratt til mer enn et hundretalls arbeidsplasser i
industrien i Bergensområdet (Fluenta/Roxar/Emerson og i 2009 opprettelsen
av Hammertech AS sammen med Bergen Teknologioverføring) og dessuten
mange innen mer akademisk forskning og utvikling.
Erling Hammer har hatt en egen evne til å omsette forskning til praktisk
nyttbare metoder og utstyr. Han har også åpenbart påvirket mange studenter
til å velge fagfeltet og skaffet Norge betydelig kompetanse innen dette viktige
området for norsk sokkel, med klar overføringsverdi til mange andre
fagområder.
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Industrielt råd
Ved utgangen av 2019 var det 37 bedrifter og organisasjoner i rådet. NTVA har
mottatt oppsigelse fra Fred Olsen i 2019, mens CMR og IRIS gikk inn i Norce.
Det arbeides aktivt med å rekruttere nye medlemmer til rådet og styrke
oppfølging og kontakt med eksisterende medlemmer.
Årsmøtet i Industrielt råd ble holdt 20. mars i DNVAs lokaler i Drammensveien
78.
Hans Kåre Flø, Tekna, ble valgt som ny leder for perioden 2017–2018 på
årsmøtet i 2017, og han ble gjenvalgt på årsmøtet i 2019. 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 årsmøtet ble det arrangerte et fagseminar med tema «Hvordan skape
samfunnsnytte av stordata?». Innledere var blant annet statssekretær Paul
Chaffey og representanter for havbruksnæringen, mediebransjen og offentlig
planlegging.

Innlegg ved Anders Skoe, FINN
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Medlemsvirksomheter 2019
• Disruptive Technologies

• Norsk Romsenter

• DNV GL

• Protector Intellectual
Property Consultants

• Forsvarets
forskningsinstitutt

• Rolls Royce Marine

• GE Vingmed Ultrasound

• Schlumberger Information
Technology Services

• Høgskulen på Vestlandet,
Fakultet for ingeniør- og
naturvitskap

• Selvaag Gruppen

• Simula Research Laboratory

• Institutt for energiteknikk

• SINTEF

• Kongsberg Norspace

• SINTEF Ocean

• Kværner

• Statnett

• Lundin Norway

• Syslab International

• Multiconsult

• Tekna – Teknisknaturvitenskapelig forening

• NEXANS Norway
• Norce (inkludert CMR og
IRIS)

• Telenor

• UiT – Norges Arktiske
Universitet

• Norconsult
• Norges geologiske
undersøkelse
• Norges Geotekniske Institutt
• Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
• Stiftelsen NORSAR
• Norsk Hydro
• Norsk Institutt for
luftforskning – NILU
• Norsk institutt for
vannforskning –NIVA

• Ulstein Group
• Umoe

• Universitetet i Agder

• Universitetet i Bergen

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

• Norsk Olje og gass

• Norsk Regnesentral
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Økonomi
Regnskap for 2019
Regnskapet for 2019 viser en omsetning på kr 3 723 665 og et negativt
driftsresultat på kr 864 512 mot et driftsresultat på kr 163 515 i 2018.
Resultatet er preget av planlagte økte kostnader i forbindelse med ansettelse
og overlapp av to stillinger i sekretariatet, utvikling av nye hjemmesider og
utgivelse av boken «Det nye digitale Norge». Det er satt av kr 79 000 til tap på
fordringer.
Årsresultatet ble minus kr 840 783 mot budsjettert minus kr 793 800.
NTVAs drift preges fortsatt av stor nøkternhet i alle ledd og prosesser.
Det er kontingentene fra NTVAs industrielle råd som er den viktigste
inntektskilden for NTVA. Inntektene fra Industrielt råd var i 2019 kr 1 687 000
kroner mot kr 1 595 000 i 2018. Innsatsen knyttet til oppfølging av
eksisterende medlemmer i Industrielt Råd og til rekruttering av nye
medlemmer er trappet opp.
Nærings- og fiskeridepartementet ga i 2019 NTVA et tilskudd på 1 390
millioner kroner. I tillegg fikk NTVA et tilskudd på kr 100 000 fra Norges
forskningsråd.
Øvrige inntekter utgjorde i 2019 kroner 151 665. NTVAs regnskapsfører var i
2019 BDO. Regnskapet for 2019 blir revidert av det statsautoriserte
revisjonsfirmaet Deloitte.

Budsjett for 2020
Budsjettet for 2020 er basert på et bidrag fra Nærings- og fiskeridepartementet/Forskningsrådet med tilsvarende beløp som i 2019. Det legges
opp til en begrenset utvikling i inntektene fra medlemmer i Industrielt Råd. Det
legges til grunn verving av et begrenset antall medlemmer i 2020.
Det er budsjettert på grunnlag av at antall fagmøter vil være på samme nivå som
i 2019 og at kostnader til leie av lokale og servering er tilsvarende.
Lønnskostnader til sekretariat baserer seg på at NTVA har to fulltidsansatte
medarbeidere som i siste halvdel av 2019.
Det er ikke budsjettert med ekstraordinære kostnader til digitale tjenester eller
større arrangementer i 2020.
Budsjettet er gjort opp med et positivt resultat på 7 440 kroner.
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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 2019 ble vedtatt av NTVAs styre 25. februar 2020.
Trondheim, 25. februar 2020

Torbjørn Digernes
President

Arvid Hallen
Visepresident

Sveinung Løset
Registerfører

Tor Inge Waag
Styremedlem og leder
av programkomiteen
i Agder

Geir Anton Johansen
Styremedlem og leder
av programkomiteen
i Bergen

Torleif M Hauge
Styremedlem og leder
av programkomiteen
i Oslo

Sigmund Stokka
Styremedlem og leder
av programkomiteen
i Stavanger

Mari-Ann Einarsrud
Styremedlem og leder
av programkomiteen
i Trondheim

Hans Kåre Flø
Styremedlem og leder
av Industrielt råd

Gisle Johanson
Generalsekretær
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REGNSKAP, BUDSJETT OG BALANSE
Resultatregnskap

Regnskap
2018

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Budsjett
2020

1 290 000

1 490 000

1 290 000

1 490 000

1 633 500

1 647 000

1 800 000

1 175 000

Inntekter
Bidrag Forskningsråd/
NFD
Bidrag Industrielt råd
Bidrag Euro-CASE
konferanse
Egenandeler

435 000

98 235

151 665

200 000

3 021 735

3 723 665

3 290 000

2 665 000

Lønnskostnader

1 206 423

2 105 106

1 956 500

1 700 000

Fagmøter

1 027 010

621 095

625 000

165 000

350 000

450 000

169 291

150 000

321 665

100 000

694 741
6 935 9

1 021020

832 300

640 000

2 942 922

2 483 071

4 113 800

2 505 000

Driftsresultat

78 813

-864 512

-823 800

160 000

Annen renteinntekt

24 702

Sum Driftsinntekter

Driftskostnader

Ny hjemmeside
Bokutgivelse

64 935

Euro-CASE konferanse
Andre driftskostnader
Sum andre
driftskostnader

Annen rentekostnad

1 386

Annen finanskostnad
Resultat av
finansposter
Årsresultat

3 000
845

24 702

23 729

3 000

103 515

-840 783

-820 783
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Balanse 2019

Eiendeler

Note

2019

2018

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

490 826

0

Sum finansielle anleggsmidler

490 826

0

Sum anleggsmidler

490 826

0

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer

4

164 500

199 506

164 500

199 506

3 155 846
3 155 846

3 815 765
3 815 765

Sum omløpsmidler

3 320 346

4 015 271

Sum eiendeler

3 811 172

4 015 271

Sum fordringer

B ankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter
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NTVAS FOND
Økonomistatus for NTVAs fond har tidligere vært rapportert separat.
Fondsmidlene er eid av NTVA som juridisk enhet, og det er besluttet at det er
korrekt å rapportere utvikling for fondet integrert i NTVAs ordinære regnskap
ved at de er inkludert i balansen per 31.12.2019.
Fondsmidlene er plassert i DNB Fond.
NTVAs fondsandeler i DNB Norge og DNB var bokført til kr 490 826 ved
utgangen av 2019 mot kr 399 745 ved utgangen av 2018.
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LOVER FOR NORGES TEKNISKE
VITENSKAPSAKADEMI
Vedtatt første gang 9. september 1955. Revidert siste gang på årsmøte 19. mars
2013 og vedtatt på medlemsmøte 16. april 2013.
§ 1.

Navn

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

Formål

Norges Tekniske Vitenskapsakademi har til formål å
•

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

Organisering

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

Medlemmer

4.1

Akademiet består av:

4.2

1.

Vanlige medlemmer

2.

Utenlandske medlemmer

3.

Æresmedlemmer

Som vanlige medlemmer kan opptas personer bosatt i Norge, samt
norske statsborgere bosatt i utlandet, som har gjort en selvstendig
vitenskapelig innsats på teknisk eller tilgrensende vitenskapelig
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område, eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk
eller teknisk vitenskap.
4.3

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

4.4

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

4.5

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

§ 5.

Programkomité

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

Styre og president

6.1

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

6.2

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer, og blant
disse presidenten eller visepresidenten, er til stede. Dersom lederen for
en programkomité ikke har anledning til å delta på et styremøte, kan et
annet medlem av programkomiteen møte som vararepresentant. Ved
stemmelikhet har presidenten, eller i dennes fravær visepresidenten,
dobbeltstemme.
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6.3

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

6.4

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

6.5

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

6.6

Styret
oppnevner
programkomiteens
vanlige
(Programkomiteens leder oppnevnes av Årsmøtet)

6.7

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

6.8

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

§7.

Generalsekretær

7.1

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

7.2

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

7.3

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

§ 8.

Det industrielle råd

8.1

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

8.2

Akademiets styre kan invitere som medlemmer av Det industrielle
rådet bedrifter, forvaltningsorganer og institutter som ønsker å bidra til
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å realisere akademiets formål. Medlemsinstitusjonene representeres i
rådet av navngitt(e) person(er) hentet fra deres øverste ledelse.
Akademiet kan også invitere personlige medlemmer med begrenset
funksjonstid.
8.3

Akademiets styre vedtar retningslinjer for rådets sammensetning og
virksomhet.

8.4

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

8.5

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

§ 9.

Årsmøte

9.1

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

9.2

9.3

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

9.4

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

9.5

Årsmøtet fatter vedtak om hvilke regioner det skal oppnevnes
programkomiteer for.
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9.6

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

9.7

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

§ 10.

Lovendringer

10.1

Forslag om endring i akademiets lover skal fremlegges skriftlig for
styret med minst to måneders frist til årsmøtet eller et ekstraordinært
årsmøte. Forslaget og styrets innstilling skal forelegges medlemmene
minst to uker før dette møtet.

10.2

Til vedtak kreves at minst halvparten av akademiets vanlige
medlemmer avgir stemme og at minst 2/3 av disse stemmer for
forslaget. Hvis antallet avgitte stemmer er utilstrekkelig, skal styret
snarest med minst to ukers varsel innkalle et nytt møte, som uansett
fremmøte, er beslutningsdyktig i alle saker som var satt opp på det
opprinnelige møtets dagsorden.
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REGLER FOR INNVALG AV NYE MEDLEMMER
Vedtatt på styremøte 17.11.1988, og sist revidert på styremøte 14.6.2005
1.

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

2.

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

Personer med betydelige vitenskapelige kvalifikasjoner
dokumentert gjennom anerkjente internasjonale publikasjoner.
Personer i ledende stillinger i industri/næringsliv eller offentlig
forvaltning, hvis kvalifikasjoner anses å være av betydning for
realisering av Akademiets formål.
Personer som ut fra en samlet vurdering av vitenskapelige og andre
kvalifikasjoner anses å være av betydning for realisering av
Akademiets formål.
Personer med en særlig sentral og framtredende rolle i samfunnet.
Dette kriteriet skal bare benyttes unntaksvis. Styret kan i enkelte
tilfeller invitere framtredende personer til medlemskap. Styret gir
en kort begrunnelse for at vedkommende kalles til medlemskap. Før
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
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IR er fast medlem av innvalgskomiteen (som har fire medlemmer).
Innvalgskomiteen kan i spesielle tilfeller oppnevne andre sakkyndige.
5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

Henvisning til veiledning og mal for forslag på nytt medlem finnes på NTVAs
hjemmeside (http://www.ntva.no/org/nyemedlemmer.shtml). Frist for å
sende inn forslag om innvalg er 15. mars og 15. oktober.
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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).
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.
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STATUTTER FOR NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMIS FOND TIL
FREMME AV NORSK TEKNISK VITENSKAP, UNDERVISNING OG FORSKNING
Revidert av NTVAs styre 6.3.2000 etter pålegg av KUF.
§1

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

§2

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

§3

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

§4

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

RETNINGSLINJER FOR NTVAS PROGRAMKOMITEER – MANDAT OG
FUNKSJON
Antall regioner NTVA skal ha programkomiteer i, fastsettes av årsmøtet (NTVAs
lover § 9.5). Årsmøtet besluttet i 2006 at inntil nytt vedtak fattes skal NTVA ha
programkomiteer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Årsmøtet i 2018
(20.3.18) vedtok at det også skal være programkomité i Agder, mens årsmøtet
28.3.2019 vedtok at det skal være programkomité i Tromsø, slik at NTVA nå har
programkomiteer i følgende regioner:
•
•
•
•
•

Agder
Bergen
Oslo
Stavanger
Trondheim

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

NTVA skal være et landsdekkende akademi som arrangerer møter og
seminarer flere steder. For å få til en lokal forankring der det er grunnlag
for aktiviteter i NTVAs regi, blir det opprettet regioner. Årsmøtet
bestemmer hvor og hvor mange programkomiteer NTVA skal ha.
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2.

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

3.

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

4.

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

5.

Følgende arbeidsdeling er satt opp mellom styret og programkomiteen:

Styret

Programkomiteene

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

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

For møter som arrangeres i regionene gjelder følgende kjøreplan:
•
•
•
•
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Presidenten åpner møtet dersom hun/han er til stede og gir samtidig
eventuell generell informasjon om aktiviteter i Akademiet
Presidenten foretar overrekkelse av diplomer til nye medlemmer
Leder av programkomiteen introduserer foredragsholdere og styrer
diskusjonen
Presidenten er vert ved middagen dersom han/hun er til stede
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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

EuroCase årskonferanse 2019: Asbjørn Rolstadås presenterer «Det nye digitale Norge» for
interesserte

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

