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Uttalelse: 

Den som mottar årets ærespris er født i 1952 og ble utdannet i 1977 ved det som da het NTH.  Etter 
ferdig utdannelse jobbet han i Norsk Leca med det som da var ansett som Nord-Europas beste 
byggebrosjyrer. Så gikk turen videre til Aker Norcem og arbeid med lederutvikling i nært samarbeid 
med konsernets entreprenørvirksomhet i Astrup Høyer og rådgiverfirmaet Taugbøl & Øverland. 
Erfaringene fra dette ble brakt videre inn i det som etter hvert ble Norwegian Contractors (NC). 
Mottakeren av årets ærespris startet deretter i ferdigbetongbransjen- først i Norge og deretter på 
nordisk plan. I siste del av 90-tallet var han leder for Norcon/Norrock-programmet for Norges 
Forskningsråd. Deretter arbeidet han med Rieberselskapet Nodests satsing på veg i Norden før han 
kom tilbake til betongbransjen i 2001- der jobber han fremdeles. 

Han er en sosial person og en aktiv sanger – synger både solo og i kor og har en drømt om å spille 
sologitar i Njårdhallen slik hans idoler gjorde på 70-tallet. Gitaren har han. Han tilbringer også mye 
sommertid i Liabygda ved Storfjorden på Sunnmøre eller ved Kragerø.  

Året mottaker av æresprisen er kreativ i prosesser, kunnskapsrik og deler gjerne sine erfaringer med 
alle som vil høre. Som betongleder tenker han litt utenfor den såkalte boksen og har ofte blitt 
benyttet av betongbransjen for å initiere prosesser som andre nyter godt av. Dette kommer spesielt 
fram i hans styreverv i både nasjonale og internasjonale betongorganisasjoner der han i alle år har 
kjempet for å fremme betongens interesser. Prisvinneren har vært styremedlem i den Europeiske 
fabrikkbetongorganisasjonen (ERMCO) siden 2008 der han hadde stor respekt som president i 4 år. 
Han har også vært i styret for den tilsvarende norske foreningen FABEKO i 4 år samt sittet i Norsk 
Betongforenings Desisorutvalg siden 2014- et utvalg som har tilsyn med foreningens styrearbeid og 
rapporterer dette på Årsmøtene. 

Årets mottaker av Norsk Betongforenings æresmedlemskap er Stein Tosterud 
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