
VÅRE FOREDRAGSHOLDERE 

CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN

Administrerende direktør, Multiconsult ASA
Christian har over 20 års erfaring fra rådgiverbransjen. Solid erfaring med 
å lede selskaper fra bl.a. Techno Consult, Norconsult og COWI. Madsen 
er utdannet sivilingeniør innen Maskin, kuldeteknikk og varmepumper fra 
NTNU i 1986.

ELISABETH ENGER 
Direktør, Jernbanedirektoratet 

Elisabeth Enger har vært ansatt i Jernbaneverket siden august 2008.  Før 

det har hun hatt en lang karriere som  Rådmann, både i Bærum- (2001-

2008) og Lier kommune (1994-2001). Elisabeth Enger fortsetter som  

jernbanedirektør i  Jernbaneverket ut 2016. På nyåret trer hun inn i  

stillingen som direktør i det nyopprettede Jernbanedirektoratet.

LIV KARI SKUDAL HANSTEEN

Administrerende direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 

Liv Kari Skudal Hansteen har bred erfaring fra både banesektoren og 

byggenæringen. Hun har hatt flere sentrale roller i norsk næringsliv, 

blant annet i jernbaneverket. Siden 2008 har hun vært administrerende 

direktør i RIF. 

Baneseminaret  
25. januar 2017

Norske rådgivere  
skal bli best på bane 

Nedre Skøyen vei | kl 13:00 

tilbake til arrangementsiden

Tilbake til arrangementsiden

Prosjektleder tunnel D&B

Adler Enoksen har bred erfaring innenfor prosjektledelse, og har blant 

annet vært en del av utbygningen/prosjektet Follobanen. Han har jobbet i 

Jernbaneverket siden 2014, og har tidligere bakgrunn fra blant annet Avinor, 

Veidekke, og Statens vegvesen.  

ADLER ENOKSEN 

Daglig leder, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

Dr. ing. A. Aas Jakobsen AS er et ledende rådgiverselskap innen bygg og 
anlegg med spesialkompetanse på byggeteknikk. Selskapet søker oppdrag 
med faglige og tverrfaglige utfordringer.

TROND HAGEN

Prosjektsjef, Follobanen Jernbaneverket Utbygging

Anne Kathrine Kalager er utdannet geolog fra Universitet i Oslo og arbeidet 
først en kort periode i oljebransjen, før hun begynte i NSB i 1987. Hun har 
arbeidet med flere av Norges største prosjekter som dobbeltspor Ski-Moss, 
nye Nationaltheatret stasjon, dobbeltspor mellom Sandvika-Asker og Lysa-

ker-Sandvika. Hun har jobbet med Follobanen siden 2007.

ANNE KATHRINE KALAGER

http://www.multiconsult.no/baneseminar-2017/

