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De første møtene etter nyttår:
13.januar Den skandinaviske 8-millionersbyen
Høyhastighetstog Oslo– Gøteborg—København
Samarbeidsseminar mellom NTVA og IVA, Drammensveien 78, Oslo
14.januar Hydros teknologiagenda
Hans Erik Vatne, teknologidirektør, Norsk Hydro ASA
Drammensveien 78, Oslo
27.januar Partikkelterapi—en meget lovende behandlingsform for kreft
Stener Kvinnsland, adm.dir Haukeland Universitetssykehus,
Lerchendal gård, Strindveien 2, Trondheim
10.februar European Plate Observing System (EPOS): A New Era for Solid Earth Sciences
Kuvvet Atakan, professor, Universitetet i Bergen
Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47, Bergen
11.februar Nobelprisen i fysiologi og medisin 2014:
Om hjernens navigasjonssystem og hva denne oppdagelsen kan bety
Martin Häggelund, postdoc, Kavli Institute of Neurosience, NTNU
Arkeologisk Museum, Peter Klows gate 30, Stavanger

Euro-CASE satser på energi, innovasjon og utdannelse
Euro-Case - sammenslutningen av de tekniske vitenskapsakademiene i Europa - hadde årsmøte i Brussel 2. desember. Samme dag ble
det avholdt et stort møte hvor en energiplattform som organisasjonen har laget var tema. 3.desember var det årskonferanse og da ble
en innovasjonsplattform fremlagt. Det er også startet en prosess for
å utvikle en felles utdanningsplattform og i 2015 er det planlagt å
starte opp et arbeid med tittelen «Engineering Smart Cities of the
Future».
I regi av arbeidet innenfor energiplattformen er det utarbeidet et
posisjonsnotat som er kalt Reform Options for the European Trading
system (EU ETS). Etter denne drøftingen av mulighetene for å reformere og stramme opp det europeiske systemet for utslippshandel,
ble det i desember fremlagt et dokument med tittelen Electricity production, transmission and storages—challenges and strategies for
Europe’s energy system. Dokumentet som inneholder verdifulle analyser av tilgjengelig teknologi får status som diskusjonsnotat. NTVAs
representant i arbeidet har vært Sverre
Fortsettelse neste side

Euro-CASE satser på energi, innovasjon og utdannelse (fortsettelse)
Aam som nå er seniorrådgiver ved Sintef Energi etter mange år
som leder av selskapet. Det er vedtatt at arbeidet med energiplattformen i regi av Euro-CASE skal fortsette.
Innovasjonsplattformen er utarbeidet av 11 av Euro-CASEs medlemsakademier i løpet av de siste 2 1/2 år. Plattformen ble presentert av Björn O Nilsson (bildet øverst forrige side) president i det
svenske tekniske vitenskapsakademiet IVA. NTVAs Karl Klingsheim
(bilder denne side) som leder Technology Transfer ved NTNU har
også vært aktivt med i utredningsarbeidet. Prosessen har munnet
ut i flere viktige og nyskapende forslag overfor EU-kommisjonen.
Det blir lagt vekt på at arbeidet med innovasjons-plattformen også
skal innbefatte de sosiale virkninger av fornyelsesarbeidet. Arbeidet med innovasjon i Euro-CASE vil holde frem i 2015.
Utdannelse vil bli det tredje plattformarbeidet i regi av Euro-CASE.
Arbeidet har så vidt kommet i gang og initiativtagerne prøver nå å
få flere nasjonale akademier med i arbeidet.
Det er mulig å laste mange aktuelle publikasjoner fra hjemmesiden
www@euro-case.org.
(Foto: Lars Thomas Dyrhaug)

Flott farvel med avtroppende generalsekretær: Hein Johnson ble utnevnt til æresmedlem av NTVA
På ettermiddagen fredag 5. desember var det mottagelse for
NTVAs mangeårige generalsekretær Hein Johnson. Det var vel
30 personer som hadde kommet til sammenkomsten i peisestuen på Lerchendal gård og som ville hylle Johnson for det store
arbeidet som han har gjort for NTVA gjennom mer enn 17 år.
Styret hadde tidligere på dagen enstemmig utnevnt Johnson til
æresmedlem av Akademiet.

Styret og sekretariatet i NTVA
vil få ønske alle medlemmer og
våre kontakter;
En riktig god jul og et hyggelig
nyttår!
Husk at 2015 blir et nytt år med
nye muligheter!

Lerchendal gård Foto Hein Johnson

