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INNLEDERE

Bjørn Laksforsmo 
Divisjonsdirektør, Statens vegvesen 
Leder for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen siden mars 2020.  
Har tidligere hatt egen konsulentvirksomhet og lederstillinger i Troms kraft  
og Torghatten. Divisjon Drift og vedlikehold består av 13 ulike avdelinger  
og staber spredt over hele landet. Hovedkontor Tromsø.

Julie Brodtkorb 
Administrerende direktør, MEF 
Administrerende direktør i MEF, Maskinentreprenørenes forbund, siden 
mai 2017. Har hatt ulike roller innen næringslivet, sitter nå som leder av  
representantskapet i Norges Bank. Har vært aktiv i politikken, blant annet  
stabsleder og personlig rådgiver for tidligere statsminister Erna Solberg.

Arne Aakre 
Avdelingsleder, EBA 
Avdelingsleder for Vei og jernbaneavdelingen i EBA, Entreprenørforeningen  
Bygg og Anlegg. Har tidligere vært transportsjef i Indre Agder og Telemark  
avfallsselskap og kvalitets- og miljøleder i AT Skog.

Ari Soilammi
Viseadministrerende direktør, RIF
Ansatt i Rådgivende Ingeniørers Forening siden 2013. Han er sivilingeniør  
med nærmere 30 års arbeidserfaring fra byggebransjen, som rådgiver, faglig  
leder og seksjonsleder, og er ansvarlig for utviklings- og markedsarbeid i RIF.

David Lund 
Senior Makroanalytiker, Prognosesenteret 
David jobber som senior makroøkonom, og arbeider med å lage prognoser  
for bygge- og anleggsmarkedene, utvikle modellverktøy og vurdere  
utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen. Fagfelt: Bygge- og  
anleggsprognoser, makroøkonomi, markeds- og byggekostnadsanalyser.

Roger Ingebrigtsen 
Nestleder, rådgiver og samfunnskontakt i MEF 
Har vært journalist, kommunikasjonssjef og PR-rådgiver i ulike aviser og  
bedrifter. Har i perioder siden 1992 vært politisk rådgiver og statssekretær  
i flere ulike departement.



Radisson Hotel & Conference Center, Oslo Airport

Stein Windfeldt 
Direktør, EBA  
Leder for EBA, Entreprenørenes Bygg- og anleggsforening avdeling  
Nord-Norge. Har vært styreleder for næringsforeningen i Tromsøregionen  
og har flere verv innen Næringslivet lokalt og sentralt. 

Knut Jonassen 
Prosjektleder, Norsk Standard 
Prosjektleder innen Miljø i Norsk Standard. Ansvar for Ledelsessystemer  
miljø, revisjon av ledelsessystemer og miljødata. 

Bente Johnsen Aase 
Avdelingsdirektør, SVV 
Leder for Kontrakt og markedsstaben i Drift og vedlikeholdsdivisjonen. 
Møteleder for dagen. 

Mie Sunde 
Juridisk seniorrådgiver, Kontrakt og marked, Statens vegvesen

Marianne Eilertsen 
Avdelingsdirektør, Fagressurs, Statens vegvesen

Morgan Brenden 
HMS/KS leder, Dokka Entreprenør

Ole Christian Drabløs 
Leder for kvalitet, Mesta

Hanne Mørch 
Miljøansvarlig, Teknologistab, Statens vegvesen

Mizanur Rahaman 
Prosjektleder driftskontrakter, Område øst, Statens vegvesen

Rigmor Thorsteinsen 
Sjefsingeniør, Kontrakt og marked, Statens vegvesen

I tillegg kommer representanter fra vegvesenets geografiske områder;  
Nord, Midt, Vest, Sør og Øst.

Øvrige innledere og presentasjon av praktiske eksempler
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