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Byggutvikling sikrer
kvalitet og attraktivitet

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom bygg 
og miljøteknikk ved NTNU, byggnæringen og fakultet for 
 ingeniørvitenskap og teknologi. Sammen utvikler vi bygg
næringen gjennom å knytte studenter tettere på næringslivet 
under utdanningen. Det betyr et fremtidsrettet og attraktivt 
studieprogram som holder høy standard både i nasjonal og 
internasjonal sammenheng, og det sikrer en byggnæring i 
utvikling. Medlemskapet i Næringslivsringen er åpent for 
alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har 
 tilknytning til byggnæringen.



«Det norske samfunnet er i stor endring i 2015, og vi er gjennom 
fallende oljepriser, digitalisering og nye former for arbeidsmarked 
minnet på den store betydning det har å ha god evne til omstilling. 

God omstillingsevne innebærer også at undervisnings
institusjoner må få inn nye tanker på effektivisering og  nødvendig 
innovasjon innen byggenæringen som er en av Norges  største 
næringer. NTNU har i løpet av 2015 vedtatt fusjon med de 
tre tidligere høyskolene i Gjøvik,  Ålesund og SørTrøndelag. 
 Næringslivsringen har gjennom vedtektsendringer høsten 2015 
forberedt seg på den nye muligheten dette innebærer ved å få 
med bachelorutdanning i vårt samarbeid med det «nye NTNU». 
Det er spennende å se på hva vårt nye fokus vil innebære  
i den videre utviklingen og nødvendige modningen av dette 
 skolesamarbeidet i 2016 og fremover!»

Tom Baade-Mathiesen (Norconsult AS)
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Organisering

På årsmøtet 3. november 2015 ble  
Tom BaadeMathiesen, Norconsult AS, 
valgt som ny styreleder av Næringslivs
ringen. Tidligere styreleder Tor Ole Olsen, 
Dr. techn. Olav Olsen AS, ønsket ikke 
gjenvalg. Som ny representant i styret, 
ble divisjonsdirektør Lars Erik Hauer, 
COWI AS, valgt for 2 år. Representantene 
Siri Hustad, Statens vegvesen og Berit 
Laanke, SINTEF ble gjenvalgt for 2 år. 
NTNUs representanter er ikke på valg. 
Studentrepresentasjonen skiftes i tråd 
med studentenes valg til egne organer. 

Daglig leder er Lillian Fjerdingen.

Medlemmer
Pr. 15. oktober 2015 har Næringslivs
ringen 57 medlemmer. Spenncon har 
meldt seg ut. Sykehusbygg HF har 
meldt seg inn.

Økonomi
Næringslivsringen hadde et budsjett  
på 3 680 000 kroner i 2015. Den totale 
omsetningen endte på 3 481 179. 
Inntektene er i sin helhet fra medlems
kontingenten. Utgiftene er knyttet til 
daglig ledelse, styrets virksomhet, 
rekrutteringsarbeid bl.a. finansierings-

bidrag til film om infrastrukturfagene, 
samarbeid om digital undervisnings
opplegg (mooc) og studentenes besøk 
på egen videregående skole, og ulike 
støtteordninger til studentenes velferd 
og trivsel i studietiden, pris til beste 
masteroppgave m.m.

Styret har i 2014/2015 bestått av følgende:

Næringslivet

Styreleder Tor Ole Olsen, Dr. techn. Olav Olsen AS
Styremedlem  Tom BaadeMathiesen, Norconsult AS
Styremedlem Berit Laanke, SINTEF Byggforsk
Styremedlem Gjertrud Helland, Veidekke ASA
Styremedlem Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS
Styremedlem Siri Hustad, Statens vegvesen

Fra fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, studieprogram bygg- og miljøteknikk

Styremedlem Tore Hoven, NTNU
Styremedlem Carl Christian Thodesen, NTNU
Styremedlem Karl Vincent Høiseth, NTNU
Styremedlem Geir Walsø, NTNU
Styremedlem Audun Ofte
Styremedlem Karine Gjersø/Maren Bysveen

Tor Ole Olsen, 
styreleder

Lillian Fjerdingen, 
daglig leder
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VIRKSOMHET

Det er avholdt 5 styremøter og et strategiseminar i 2015. Totalt er det behandlet 54 saker i perioden. Fokuset for 
styret det siste året har vært rekrutteringen til transport og vannfagene, inkludering av HMS og BIM i undervisningen 
ved byggstudiet og Næringslivsringens rolle og framtid i forbindelse med fusjonen mellom NTNU og høgskolene 
i SørTrøndelag, Gjøvik og Ålesund. Nedenfor omtales noen av de temaene som har hatt sterkest fokus.

Mooc, Massive Open Online Course – 
Norgesuniversitetet
Det startet med MOOC og materialiserte seg i en 
søknad til Norgesuniversitetet sammen med bl.a. 
Høgskolen i Ålesund om støtte til undervisning innen 
geoteknikk. Målet med tiltaket er å tilgjengelig gjøre 
læringsressurser for læreinstitusjonene og næringsliv, 

samt å framskaff e erfaringer med nettbaserte løsninger. 
I 2015 har Næringslivsringen bidratt med 100 000 kroner 
til denne utviklingen. Det er også inngått avtale om et 
bidrag på 100 000 kroner i 2016. 

Samfunnskritiske områder
Dette prosjektet startet i 2014. Målsettingen er å øke 
interessen for fagene innen transport og vann og avløp. 
Prosjektet ledes av Tom BaadeMathiesen, Norconsult 
AS. Prosjektet har defi nert 4 arbeidsområder. Under 
redegjøres for status på de ulike arbeidsområdene.

a) Profi lering; Samarbeidet som er etablert med 
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering om prosjektet 
Rollemodell, inkluderes i dette prosjektet. Det jobbes 
med å kartlegge om rollemodellene virkelig blir brukt til 
skolebesøk og å se om det er noen gode historier som 
kan fortelles for å skape ytterligere interesse for deltakelse 
som rollemodell. Statens vegvesen og vannmiljøet i 
Norconsult har vært piloter for dette. Før sommeren 
2015 var det registrert 159 rollemodeller fra 18 bedrifter 
innen bygg og anlegg. Av disse hadde 44 vært på 
skole besøk i løpet av 2014 og fram til sommeren 2015. 
Det har vært 11 bestillinger i Oslo/Akershus, 8 i 
Trondheim. Resten er fordelt på Narvik, Møre, 
 NordTrøndelag, Hedmark, Drammen og Sarpsborg.

b) Sommerjobbtrainee for de som har gått 1. klasse 
på NTNU 2014/2015. Studentene kunne søke på 30 
plasser hvor det var lagt opp til en ukes undervisning 
i 3D-modellering ved NTNU. Deretter fi kk de sommer-
jobbplass hos fi rma/off entlige etater som hadde meldt 
interesse for å bidra i prosjektet. 

Evalueringen i ettertid tyder på at dette har vært en 
suksess og det jobbes med planer for et tilsvarende 
opplegg i 2016.

c) Infrastrukturdagene (18. og 19. mars 2015). Årets 
arrangement var lagt til Trondheim og studenter fra 
bygg ved NTNU ble invitert til å delta. 

d) Kompetansesamarbeid. Felles satsing om å skaff e 
gode lærere og skape økt interesse for infrastruktur
fagene blant studenter. 15. og 16. juni 2015 laget 
Statens vegvesen og Jernbaneverket sammen med 
RIF og Norsk Vann et seminar på Gardermoen hvor 
bl.a. dette ble satt på dagsorden. Videre jobbing skjer 
i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og de 
aktuelle etatene. 

STYREMØTER
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Årets seminar var lagt opp som en videreføring av seminaret i 2014. Fire sentrale aktører innen byggnæringen: 
Hanne Rønneberg, SINTEF, Lars Andresen, NGI, Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand Akustikk AS og Tom 
Baade-Mathiesen, Norconsult AS, stilte spørsmålet: Hvordan kan vi ta et sterkere grep om kunnskaps-
utviklingen i næringen vår og samtidig styrke det økonomiske grunnfjellet vi er avhengig av for videre vekst?

Med 39 deltakere i salen kunne Kristin Karlsrud Hauge 
og Elisabeth Halsen fra Rambøll Management Consulting, 
lede oss gjennom en dag med spennende tema og 
utfordrende diskusjoner. 

Oppsummeringen ble gjort ved en avstemming på 
hvilke tiltak som bør settes i verk under tittelen: 

HVA MÅ SKJE INNEN FORSKNING, UTVIKLING OG 
INNOVASJON FOR AT KUNNSKAPSUTVIKLINGEN 
I NÆRINGEN SKAL VÆRE STYRKET OM 10 ÅR? 

Oppsummert kan forslagene knyttes til følgende punkter:

• Etablere et eget fou-fond for bransjen
• Økt åpenhet gir økt innovasjon
• Bruke kontrakter til å stille krav og 
 skape forventninger
• Utvikle insentiver
• Lederskap
• Ta i bruk nye samarbeidsformer og -verktøy

STRATEGISEMINAR  24. februar 2015
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Siden 2010 har Næringslivsringen arrangert frokost
seminar i Oslo. I og med at mange av medlemsbedriftene 
har sine hovedkontor i området rundt hovedstaden, har 
det vært viktig å skape et møtested her. I 2015 ønsket vi 
å gjøre dette på en annen måte og valgte å satse på et 
fagseminar sammen med de to etatene i Oslo kommune 
som er medlem av Næringslivsringen. 

Tema ble «Overvann og byutvikling». I tillegg til medlems
bedriftene åpnet vi også for deltakelse fra andre kommuner 
og vi laget plass til inntil 20 studenter fra NTNU som fi kk 
dekket sine reiseutgifter. 

Oslo kommune ved Kari Elisabeth Fagernæs, avdelings
direktør for samfunn og kunde i vann og avløpsetaten 
ønsket velkommen og ga en informativ introduksjon 
til dagens tema. Deretter ga professor Tore Kvande 
fra NTNU en innføring i hva vi kan vente oss av klima
utvikling i årene fram mot 2050. «Klima 2050» er et nytt 
senter for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF og 
NTNU. Arve Grinden, Multiconsult AS presenterte sin 
premierte masteroppgave knyttet til hvordan gress

bakker kan bidra til å absorbere vann. Resten av dagen 
var forbeholdt presentasjoner fra ulike prosjekter og 
arbeid som Oslo kommune driver med innen temaet. 
Flotte og informative presentasjoner som viser kommu
nens utfordringer og hvordan de planlegger å løse de. 

16 studenter fra byggstudiet ved NTNU hadde tatt turen 
sammen med 48 andre. Med foreleserne var det til 
sammen 57 personer som deltok på seminaret.

FRA FROKOSTSEMINAR 
TIL FAGSEMINAR  29. april 2015

REKRUTTERING Det er gitt støtte til Realfagsløypene (tilbud til ungdomsskoler og videregående skoler) også i 
2015. Årets tildeling er på 50 000 kroner. I tillegg er det jobbet videre med samarbeidet om Rollemodellprosjektet 
hos Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Næringslivsringen har også bidratt til at studenter har kunnet reise 
tilbake til sine videregående skoler for å fortelle om studiet ved NTNU. 

STUDENTSTØTTE Dette prosjektet fi kk tildelt 250 000 kroner for 2015. Tilstrømmingen av gode søknader har 
vært så stor at det ble søkt styret om en tilleggsbevilgning på 50 000 kroner. Denne ble innvilget. 

SOMMERJOBBHJELPEN I tillegg til den vanlige bistanden til studenter som sliter med å fi nne sommerjobb ble 
det i år laget et eget opplegg for studentene i 1. klasse. Dette er nærmere omtalt under prosjektet Samfunns
kritiske områder. 

PC-STØTTE Det er utbetalt støtte til 195 studenter i 2015.

Om prosjektene

 





















0930 Ankomst med mingling, kaffe og te 

1000 Velkommen ved Kari Elisabeth Fagernæs – Avdelingsdirektør for 

samfunn og kunde I vann- og avløpsetaten, Oslo kommune 

Innramming for dagen og introduksjon 

1030 Våt framtid: Tore Kvande, prof. ved NTNU og forskningsansvarlig I Klima 

2015 

1115 Numerical Modeling of Combined Hydraulics and Infiltration in Grassed 

Swales": Arve Grinden, Multiconsult AS 

1130 LUNSJ 

1215 Oslo kommune presenterer: 

 

Cecilie Bråthen (VAV): Overvannsprosjektet 

Webjørn Finsland (PBE): Dreneringslinjekartet 

Ann Kristin Devik (VAV): Overvannsveilederen og «den  gode       

overvannssøknaden» 

Heidi Kristensen og Hanna Haukøya Storemyr (BYM) : Utfordringer med 

LOD i indre by og forurenset veivann. Pilotprosjekt i Deichmannsgate 

Beate Akselsen (VAV): Teglverksdammen - planlegging og 

gjennomføring av Oslos første naturlige renseanlegg for overflatevann 

1400 PAUSE 

 

1415 Diskusjon i plenum 

 

1450 Avslutning 
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Styret som studieprogramråd

I 2015 ble det tatt opp 200 studenter på det 5årige 
masterprogrammet og 80 studenter fra ingeniør
høgskolene.

I løpet av 2015 er det implementert flere endringer  
i  studiet som et resultat av evalueringen som ble  
gjennomført i 2014/15. Rekkefølge og delvis innhold  
i BMfagene er endret. BM1 blir nå Bygningsmaterialer 
og BM4 blir Infrastruktur. Fra 3. årskurs blir det større 
valgfrihet for alle studieretninger med 3 valgbare emner.

NTNU har underskrevet på HMScharteret for en  
skadefri bygge og anleggsnæring. NTNU er dermed 
forpliktet til å integrere HMS som en rød tråd i aktuelle 
fag og utdanne studenter med gode HMSholdninger. 
Som en del av dette arbeidet innføres også et nytt 
valgbart emne som anbefales for alle byggstudenter; 
Sikkerhetsstyring i bygg og anlegg. Det er ønskelig 
med et tettere samarbeid med bransjen om langsiktig 
forskningsinnsats innen fagområdet.

Prosessen med å integrere BIM / Lean og effektive  
byggeprosesser i byggfagene har startet. Det er spesielt 
sett på BAemnene og i samarbeid med byggnæringen 
er det arrangert møter for å se på struktur og innhold. 
Endringer blir implementert etter hvert.

Rekruttering innen kritiske områder –  
veg, transport, vann- og miljøteknikk
Det er flere studenter på det 5-årige masterprogrammet 
som velger veg, transport og vannfag i år, men det har 
ikke lyktes med å få flere studenter fra ingeniørhøg-
skolene til å velge disse studieretningene. Det er vurdert 

direkte og styrt opptak til kritiske områder, men har 
valgt å avvente dette til etter endring av fakultet 
og  instituttstruktur som kommer som et resultat av 
 fusjonen. Konjunkturendringen kan også føre til at 
 studentene etter hvert velger fag der etterspørselen  
er stor.

Samarbeidsavtaler med bygge- og anleggsnæringen  
I løpet av høsten 2015 skal det inngås nye samarbeids
avtaler med Sykehusbygg og ViaNova. De nye avtalene 
får en litt annen form enn tidligere. De blir i større grad 
overordnede intensjonsavtaler etter samme mal som 
avtalen med Statens vegvesen. Aktivitetene for hvert 
enkelt år skal reguleres av tilleggsavtaler. Det vil være 
aktuelt å gjøre det samme med de eksisterende avtalene.

Fusjonen mellom NTNU og høgskolene  
i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik
1. januar 2016 er fusjonen mellom NTNU og høgskolene 
i SørTrøndelag, Ålesund og Gjøvik en realitet. På alle 
fire stedene foregår det utdanning av ingeniører og  
sivilingeniører innen byggområdet. Høgskolene avslutter  
med en bachelorgrad som danner grunnlaget for mange 
som søker videre til master ved NTNU. Hva skal være 
Næringslivsringens rolle i det framtidige NTNU?

Diskusjonen startet på styremøtet 29. april 2015 og 
kommer nok til å gå en stund framover. På styremøtet 
23. september 2015 vedtok styret å anbefale at  
Næringslivsringen skal omfatte hele byggstudiet  
i det «nye» NTNU. Det fremmet forslag til årsmøtet  
om å endre vedtektene i tråd med dette. Videre var  
det tema på Topplederforum 11. november 2015.

Styret i Næringslivsringen fungerer som studieprogramråd for studieprogrammet bygg- og miljøteknikk. 
På hvert styremøte settes det av tid til at studieprogramleder kan informere og be om råd knyttet til den 
faglige innretningen og utviklingen ved studiet. Nedenfor omtales noen av de sakene som har stått på 
dagsorden i 2015.
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Bygg- og miljødagen 2015 satte fokus på den oppdaterte kartleggingen av State og the Nation og mulighetene 
som ligger i utviklingen av nye metoder for planlegging og eff ektivisering av byggeprosesser som LEAN, 
BIM m.fl . 

Adm.dir for Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari 
Hansten, presenterte Norges status. Dette ble fulgt opp 
av visninger av muligheter med bruk av nye metoder. 
Tradisjonell planlegging via dataprogram på nettbrett 
og arbeidsfl yt a la Star Wars har kommet for å bli. 
Presentasjonene ble hentet fra Veidekke ASA 

v/Sigmund Aslesen, Standard Norge v/Bjørn Brunstad, 
Norconsult AS v/Kristoff er Bugge, ViaNova v/Torbjørn 
Tveiten, Hæhre/Zenith survei v/Espen Røed Dahl og 
Jernbaneverkets Inter Cityprosjekt v/Kristin Lysebo 
og student Petter Eiken jr. 

Bygg- miljødagen 2015
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 Kommer du til 
Realfagsbygget 
ved NTNU? 

 Foredrag i R7 fra 
kl 09 - 13

 Bedrifts-
presentasjoner 
fra kl 0830 - 1530

 Påmelding innen 
fredag 23. 
oktober

50 bedrifter stiller med 
stand fra kl 09 - 1530

200 studenter 
5o ansatte ved NTNU

100 næringslivsrepresentanter

Kan State of the Nation reddes av BIM?
- under ledelse av student Petter Martin Skjeldrum

09:00 Velkommen v/styreleder i Næringslivsringen Tor Ole Olsen, Dr.techn. Olav Olsen

09:05 State of the Nation. En framtid full av spennende oppgaver eller en utfordring for stor for en 

tilfreds bransje? v/adm.dir. Liv Kari Hansteen, RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening)

09:30 Utdeling av pris til Beste master ved byggstudiet i 2015

09:35 LEAN/involverende planlegging og effektive byggeprosesser v/direktør Sigmund Aslesen, 

Veidekke ASA

10:00 Ing. Chr. F. Grøners stiftelses pris 

10:05 Standard Norge forteller om standardisering innenfor BIM i Norge og internasjonalt, med 

spesiell fokus på BIM-objekter og hvordan BIM kan benyttes for å gjøre miljøberegninger på 

bygg v/Bjørn Brunstad, Standard Norge

10:20 BIM-workflows - med eksempler fra Vamma kraftstasjon v/ ingeniør Kristoffer Bugge, 

Norconsult AS

10:50 Norconsultprisen, beste pedagogiske prestasjon i 2014/2015 utdeles av adm.dir. Per 

Kristian Jacobsen, Norconsult AS

11:00 LUNSJ og vrimling i messeområdet

11:30 BIM for Infrastruktur  - E6 Dovrebanen. Erfaringer med bruk av BIM i praksis - eksempler og 

demo v/Torbjørn Tveiten, ViaNova og Espen Røed Dahl, Hæhre/Zenith Survey

12:00 Tor Ole Olsen deler ut pris: Dr. Techn. Olav Olsens nyskapingspris

12:05 Inter City-ptosjektet - BIM i alle planfaser v/fagansvarlig 3D Kristin Lysebo, Jernbaneverket. 

Sommerjobb i Inter-City-prosjektet. Hva lærte jeg? v/student Petter Eiken jr.

12:45 Statens vegvesens pris

12:50 Jernbaneprisen

12:55 Avrunding

13:00 SLUTT



Michael Bors, direktør Leverandør & Marked i Jernbaneverket 
tildeler den første prisen for beste master innen jernbaneteknikk 
til Espen Kalvøy.

Jernbaneprisen  
Espen Kalvøy «Beredskap ved fare for solslyng»  

Vegvesenprisen        
Miriam Natalie Lande Kvalsvik «Erfaringer med lukka
dreneringsanlegg for vegar utanfor tettbygde strøk»

Nyskapingsprisen (Dr.techn. Olav Olsen AS)
Andrea Heimstøl og Erik Velure Selliken: «Nytt konsept  
for bestandige betongbruer. Buebru med full forspenning  
i to retninger»

Næringslivsringens pris for beste masteroppgave:
Martine Firing «Overtakelse av bygg»

Norconsultprisen 
Jan Arve Øverlie, førsteamanuensis på institutt for  
konstruksjonsteknikk

Grønerstiftelsens pris 
Studieprogram Bygg og miljø har to beste studenter etter  
to første år: Simen Kvam og Henrik Solheim
Studieprogram Energi og miljø har en beste student etter  
to første år: Espen Hafstad Solvang

Følgende priser ble delt ut:

Tradisjonen tro ble det  
også delt ut flere priser  
under Bygg- og miljødagen:



Medlemmer

bygg.ntnu.no/naringslivsringen
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Besøksadresse: NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport  •  Høgskoleringen 7A, 2. etg.  •  7000 Trondheim
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