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ÆRESMEDLEM 2019 

Torvaldur Noason 

Prisvinneren er født i 1947, og er utdannet bygningsingeniør i Trondheim i 1971.  

Han startet sin lange karriere i Statens Vegvesen, hvor han var byggeleder og kontrollingeniør 

for en rekke vei- og bruprosjekter. I perioden 1985-1989 hadde han permisjon fra denne 

jobben, og tok med seg familien til Botswana, for drive veibygging for NORAD.  

I 1997 startet han sin egen konsulentvirksomhet, og har siden den gang drevet denne med stor 

suksess. Hans spesialområde er betongproduksjon og -utførelse, og hans oppdrag spenner fra 

alt mellom rådgivning mot arkitekter og RIB’er, og produksjonsledelse og betongproduksjon. 

Mange er de betongprodusenter som benytter seg av prisvinnerens kvalitetssystem. 

Det må spesielt fremheves hans innsats på Betongforeningens ulike kurs. Det er en klar 

oppfatning at NB’s store satsning på kompetansekurs ikke hadde vært mulig uten hans bidrag. 

Han har en helt spesiell tilstedeværelse på kursene, og får hver enkelt til å føle seg viktig. Det 

er INGEN av NB’s kursledere og forelesere som får så gode tilbakemeldinger som ham. Det 

er kjent at kursdeltakere kommer tilbake og skryter, ikke bare av hans forelesninger, men også 

at foreleseren sang for dem. 

I tillegg må det presiseres hans iver etter- og bidrag til å få yngre krefter til å overta hans 

kursvirksomhet. Når man er 72 år er det ikke noen selvfølge at man skal holde på veldig mye 

lenger, og da er det viktig at han deler sin erfaring med yngre entusiaster, som skal bære 

kursvirksomheten videre. Han uttrykker stor begeistring for dette. 

Når dette er sagt, har han det siste året hatt sin første ansettelse i eget firma. Hans nye 

medarbeider er 80 år, med kompetansebevis innen betong. 

Når NB’s kurs har vært oversatt til engelsk, han han stilt sitt materiell til disposisjon for at 

yngre krefter skal kunne gjøre dette til sitt eget. 

Privat er han meget sosial. Han har stor glede av å brygge eget øl, og legge egen vin. Hans 

vinkjeller, med egenprodusert vin er meget stor, og uvanlig velsmakende. Om en avlegger 

ham et besøk privat, kan det godt være at en ikke kommer derfra uten en kasse med 

hjemmelaget portvin. 
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