
    
 

Æresmedlemskap 

Norsk Betongforening 

 

Personen som i dag blir tildelt æresmedlemskap i Norsk Betongforening har gjennom hele karrieren 

jobbet med betong som konstruksjonsmateriale både offshore og på land. Personens yrkeserfaring 

favner et vidt spekter fra prosjekteringsoppdrag med tradisjonelle samferdselskonstruksjoner til 

store betongkonstruksjoner offshore, og store banebrytende brukonsepter. I tillegg har han jobbet 

med faglig utvikling og hatt tilknytning til akademia både gjennom prosjektarbeid og via arbeid om 

sensor for Ph.d.-kandidater gjennom en årrekke. 

Han har vært involvert i noen av landets største prosjekter og betongkonstruksjoner både i sin tid 

NCC og i sin tid som bruingeniør hvor han blant annet var aktivt med i planleggingen og 

prosjekteringen av Hålogalandsbrua som er en av landets største bruer. I senere år har han jobbet 

dedikert for utvikling av nye brukonsepter for kryssing av fjordene på Vestlandet (E39). Dette har han 

jobbet med både i sin tid i COWI og ikke minst i de senere år som spesialist i Statens vegvesens 

prosjektteam.  

I perioden hvor han drev egen virksomhet, jobbet han mye for Statens vegvesen hvor han blant 

annet var tatt inn som prosjektleder for Vegdirektoratets FoU-prosjekt ”Bestandige 

betongkonstruksjoner”. I tillegg var han i denne perioden aktiv i ulike offshore-prosjekter både i 

Norge og utenlands som for eksempel i tilknytning til Hibernia-plattformen i Canada. 

Han har jobbet aktivt for å fremme betong som konstruksjonsmateriale, men han har også jobbet for 

å utvikle moderne konstruksjonsløsninger i tre og han har vært en pådriver for å nyttiggjøre de ulike 

byggematerialenes egenskaper.  

Han har vært svært aktiv i ulike bransjeforum og foreninger. For Norsk Betongforening har han 

gjennom en årrekke vært foreleser på kurs, bidratt til utarbeidelse av publikasjoner, sittet i NBs styre 

gjennom fire år, vært medlem av  NB faglige komite i syv år og i Betongtavlekomiteen i åtte år. 

Han er utdannet Sivilingeniør i 1969 ved NTNU hvor han også tok sin doktograd i 1980.  

Han startet sin karriere ved. Dr. Techn. Olav Olsen og har siden jobbet  for Norwegian Contractors, 

Selmer-Furuholmen, BJ Konstruksjonsteknikk, Aadnesen AS og Cowi. Nå har han eget firma der han 

har oppdrag for ferjefri E39. 

 

Personen har i alle år vært personlig medlem av Norsk Betongforening og det er med stor glede vi 

tildeler foreningens æresmedlemskap til BERNT JAKOBSEN 

 

 

 

Styret i Norsk Betongforening 

Norsk Betongdag i Trondheim 21.10.22 


