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NYTT fra
Sveinn Torfi Thorolfsson blir pensjonist
I september 2015, ble Sveinn Torfi Thorolfsson
70 år og gikk av med pensjon 1. oktober 2015.
Han kom til institutt for vassbygging, nå institutt
for vann og miljøteknikk, i januar 1977 og kan se
tilbake på over 38 års innsats ved NTH/NTNU i
Trondheim, hvor han har undervist, veiledet og
forsket innen vann og avløp (VA).
Forskningen hans har i alt vesentlig vært
knyttet til VA-systemer (Vann- og avløpssystemer) og urban avrenning i kaldt klima og i
særdeleshet innen overvannshåndtering. Han
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har gjennom sitt virke preget VA-bransjens
utvikling i Norge og i hjemlandet, Island. Han
var en pådriver og tok lederskap ved opprettelsen av de urbanhydrologiske forskningsfeltene,
Sandsli i Bergen, 1982 og Risvollan i Trondheim
1986. Mange Master- og PhD-studenter har tatt
sin avhandling i tilknytting til disse feltene. I
hjemlandet har han deltatt i planlegging og prosjektering av Hovedplan for avløp i Reykjavik,
Akureyri og Vestmannaeyjar, og innen overvannshåndtering i utviklingen av området ved
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Urridavatn i Gardabær, som nå har mottatt
attest for bærekraftig utvikling (BREEAM
Communities).
Han har veiledet langt over 100 master- og
diplomstudenter, samt noen PhD-studenter.
Han har deltatt i utviklingen av pedagogikk for
problembasert læring, den såkalte “PBL-strengen”, som ble innført ved overgangen til femårig
sivilingeniørstudium i 1997. Metoden er basert
på prosjekter bl.a. i Steinkjer, Trondheim, Bergen
og Reykjavik, og for dette arbeidet har han mot-
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tatt Pedagogikkprisen, Stipend for pedagogisk
nybrottsarbeid ved NTNU, pris som NIF, nå
Tekna, gir etter innstilling fra NTNUs administrasjon. Han har videre mottatt Vannprisen i
2009, og i 2012 mottok han medaljen for lang og
tro tjeneste.
30. oktober 2015 arrangerte institutt for vann
og miljøteknikk, NTNU et heldagsseminar den
for å hedre Sveinn for hans innsats for instituttet, NTNU/NTH og VA-faget.
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