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Byggutvikling sikrer 
kvalitet og attraktivitet

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom bygg- 
og miljøteknikk ved NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap 
og teknologi og byggnæringen. 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 til-
knytning til byggnæringen.
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”Gjennom Næringslivsringen bygger studentene relasjoner 
mot næringen før det kommende yrkesaktive livet. Vi ser at 
dette er viktig for begge parter, og det skaper dypere forstå-
else, gjensidig påvirkning og utvikling. Det har vært et godt år 
med spennende tanker, relasjoner og samtaler. Det er opp-
løftende å observere den nedlagte innsatsen fra alle parter; 
et imøtekommende og interessert næringsliv og nysgjerrige 
og engasjerte studenter.”

Tor Ole Olsen, Dr. techn Olav Olsen AS
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Organisering

På styremøtet 5. november ble 
styreleder Tor Ole Olsen, Dr. Techn. 
Olav Olsen, gjenvalgt som styreleder for 
1 år og som styremedlem for 2 år. Berit 
Laanke, SINTEF, ble gjenvalgt for 2 år 
mens Harald Vaagaasar Nikolaisen, 
Jernbaneverket, ikke ønsket gjenvalg 
etter overgang til ny jobb i Statsbygg. 
Siri Hustad, Statens vegvesen, kom inn 
som styremedlem for 2 år. 
 
Daglig leder er Lillian Fjerdingen, 
Norconsult AS. 

MEDLEMMER
Pr. 15. oktober 2013 har Næringslivs-
ringen 60 medlemmer. Det er tre flere 
enn på samme tid i 2012. BKK 
(Bergenhalvøens Kommunale Kraftsel-
skap) har meldt seg ut og Trondheim 
kommune har  knyttet sitt medlemskap 
til en enhet i stedet for to. Som nye 
medlemmer har vi fått Bilfinger, Høyer 
Finseth AS, Brekke & Strand Akustikk 
AS, Hjellnes Consult AS og Concrete 
Structures AS. 

ØKONOMI
Den økonomiske oversikten viser at 
Næringslivsringen i 2013 endte opp 
med et overskudd på 164 300 kr. Dette 
er noe misvisende fordi regningene for 
innleid daglig leder for november og 
desember ble betalt etter at regnskapet 
for 2013 var avsluttet. 

Styret har i 2013 bestått av følgende:

Næringslivet

Styreleder Tor Ole Olsen, Dr. techn. Olav Olsen AS
Styremedlem  Harald Vaagaasar Nikolaisen, Jernbaneverket/Siri Hustad, Statens vegvesen
Styremedlem  Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS
Styremedlem Kaspar Vereide, Energi Norge, erstatter Rolv Guddal
Styremedlem Berit Laanke, SINTEF Byggforsk
Styremedlem Geir Flåta, AF Gruppen

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

Styremedlem Bjørn G. Petersen, NTNU/Tore Hoven, NTNU
Styremedlem Marit Støre Valen, NTNU/Carl Christian Thodesen, NTNU
Styremedlem Karl Vincent Høiseth, NTNU
Styremedlem Geir Walsø, NTNU
Styremedlem Rikke Ellingsen/Elise Hverven, student
Styremedlem Bjørn Kristian Fiskvik Backe, student

Tor Ole Olsen, 
styreleder

Lillian Fjerdingen, 
daglig leder
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Felles møteplasser gir 
spennende tanker

Det er avholdt 5 styremøter og et utvidet strategi-
seminar. Totalt er det behandlet 55 saker i perioden. 
Fokuset for styret er fortsatt rekruttering og studieut-
viklingen hos NTNU. Styret avsluttet i mai en egen 
rapport om hvilke tiltak som bør ses på for å sikre fort-
satt god rekruttering til næringen via byggstudiet ved 
NTNU. Rapporten ble overlevert fakultet for ingeniør-
vitenskap og teknologi. 

Næringslivsringen har vært involvert i ulike satsinger 
for å øke forskningsaktiviteten innen bygg. Dette er 
et felles arbeid med BNL, RIF, Byggevareindustrien 
og Norges forskningsråd.

Internt på NTNU har samarbeidet med de ulike grup-
pene knyttet til linjeforeningen Aarhønen, blitt styrket 
gjennom året. Dette bidrar til økt oppmerksomhet 
rundt Næringslivsringens bidrag til studentene og økt 
oppslutning om arbeidet vårt. Et sentralt bidrag i løpet 
av det siste året har vært til byggstudentenes nye hytte 
i Selbu, Aarhønehytta. Denne hytta ble vinner av årets 
trepris på Byggedagene i mars 2013. 

STYREMØTER

FROKOSTSEMINAR
Årets frokostseminar (23.mai) fokuserte på utfordrin-
gene knyttet til morgendagens transportløsninger. Med 
bakgrunn i den nylig framlagte Norsk Transportplan, 
fokuserte vi på Statens vegvesens satsing på ferjefri 
E39 fra Trondheim til Kristiansand og Jernbaneverkets 
intercityløsninger på østlandsområdet. 

I tillegg presenterte vi den endelige rapporten ”Hvor-
dan sørge for kunnskapsframtida for ingeniørene innen 
bygg- og miljøteknikk? – Næringslivsringen utfordrer 
NTNU”.

Det var 40 påmeldte fra 20 medlemsbedrifter. 
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Til å innlede til diskusjonene hadde vi invitert Stein 
 Morten Holberg fra Proneo til å fortelle om Renate-
senterets arbeid med rollprosjektarbeidet sitt: 
www.renatesenteret.no. 

Marianne Harg orienterte om Teknas arbeid for 
rekruttering. Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult 
presenterte det foreløpige resultatet av arbeidet med 
å underbygge behovet for å øke antall studenter i årene 
som kommer. Merethe Storødegård fra NHO Trøndelag 
uttrykte optimisme på byggnæringens vegne. 

Svein Remseth, IVT-fakultetet, NTNU, bekreftet at 
rekrutteringsgrunnlaget må økes og presenterte fl ere 
muligheter for å løse dette.

På dag to fi kk vi presentert innlegg fra fi re forskjellige 
medlemsbedrifter som viste litt av deres arbeid med 
rekruttering. Dette var Bente Tangen ( Jernbaneverket), 
Kristin Pettersen Grenan (Norconsult), Bård K. 
 Frydenlund (AF gruppen) og Bjørn G. Petersen (NTNU). 

Følgende anbefalinger ble gitt til 
Næringslivsringens videre arbeid:
• Det påbegynte arbeidet med ”Hårete mål” må  
 fullføres. Hvis det er mulig, bør rapporten være 
 ferdig til frokostseminaret 23. mai.  
• Jobbe videre med å engasjere medlemsbedrifter 
 til Renatesenterets rollemodellprosjekt.
• Utfordre studieprogrammet evt. sammen med andre 
 studieprogram, til å engasjere en god kommunika-
 sjonsmedarbeider.
• Studieprogramleder utarbeider grunnlaget for 
 å etablere samarbeid med studieprogram for 
 Industriell økonomi og teknologiledelse.

STRATEGISEMINAR
Tema for årets strategiseminar (12.-13. mars) var rekruttering. Dette med bakgrunn i det bildet som var 
tegnet i media om mangel på ingeniører og sivilingeniører i årene som kommer. Dette må igjen ses i sam-
menheng med den fi nansielle situasjonen som er i Europa og den spesielle situasjonen som er for Norge. 
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Nytt, nyttig, nyttiggjort
Bygg- og miljødagen:

Bygg- og miljødagen ble nok en vellykket møteplass for studentene ved NTNU sammen med 
ansatte ved NTNU og bedriftsledere m.fl . fra det norske byggmiljøet. Tema for årets arrange-
ment var ”Nytt, nyttig, nyttiggjort” som handlet om å ville mer enn det middelmådige.

Styreleder Tor Ole Olsen ønsket velkommen med en kort innledning om opprinnelsen til 
 Næringslivsringen og videre utvikling. Dagens møteleder var forskningssjef Berit Laanke, 
 SINTEF Byggforsk. 

Det var et spennende program knyttet til hvordan fagmiljøene kan utfordre seg på ulike om-
råder. Innledere var Inge Jan Henjesand (adm.dir Abelia), Sebatiano Lombardo (seksjonsleder 
Norconsult AS), Pål Egil Rønn (adm. dir AF Gruppen), Kristian Reinertsen (adm. dir Reinertsen 
Entreprise) og Rune Abrahamsen (Sweco Norge AS).



Bygg- og miljødagen 2013
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Vegvesenprisen:

Sebastian Nerem for oppgaven 
«Vehicle Weight in Gipps’ Car-Following Model.»

Ing. Chr. F. Grøners stiftelses pris:

Espen Hjertnes Krokeide, Egil Andreas Dehrens og 
Andrea Liereng for topp karakter i første avdeling ved 
studieprogrammene Energi og miljø og Bygg og miljø.

Beste master:

Harald Haakonsen for oppgaven «The Function of Form. 
Konseptuell design av moderne konstruksjoner med fokus 
på skallkonstruksjoner.»

Nyskapingsprisen fra Dr. techn. Olav Olsen AS:

Åshild Færevåg for oppgaven «Predicting Snow. Density. 
Statistisk metode for å beregne snøtetthet vha klimadata 
istaden for eller som supplement til tidkrevande og kostbare 
observasjonar.»

Norconsults pris for beste pedagogiske 
prestasjon gikk til: 

Professor Amund Bruland ved institutt for bygg, 
anlegg og transport.

Følgende priser ble 
delt ut:



Mer målrettet samarbeid 
mellom bransje og akademia

Ingvald Strømmen kunne denne gangen ønske velkommen til 
Lerchendal Gaard. En spennende dag med godt oppmøte. 

Tema var:
- NTNUs kapasitet til å utvikle både kvalitet og kvantitet for bygg-
næringens behov i årene som kommer
- Utnyttelse av samarbeidsavtalene innen fagområdet. 
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Topplederforum:



Tom Baade-Mathiesen Norconsult, 
la fram Næringslivsringens rapport om 
bransjens behov og identifiserte utfor-
dringer. Ingvald Strømmen, IVT, svarte 
på utfordringen med å legge fram 
resultater fra de siste års satsinger og 
fortelle om hvilke planer som er lagt 
for videre utvikling. I den etterfølgende 
diskusjonen ble det pekt på at NTNU 
må kunne forsvare ambisjonen om 
eksellent utdanning, ivareta den gode 
kulturen blant studenter og ansatte og 
samarbeidet med næringen. Inter-
nasjonalt godt omdømme kan gjøre 
NTNU til en mer attraktiv arbeidsplass 
for utenlandske kapasiteter. Kapasitet 
er sentralt, det er raskere å bevilge 
midler til flere studieplasser enn å 
bygge opp organisasjonen som skal 
motta og håndtere økningen. Bran-
sjens bidrag til økt kapasitet er å gi 
mulighet for at prof II og næringsphd-
kandidater deltar mer i utdanningen. 

Dette er vinn-vinn fordi det gir økt til-
knytning mellom næringen og studen-
tene i tillegg til den økte kapasiteten i 
utdanningsapparatet.

Tore Hoven IVT, delte tanker om 
hvordan samarbeidsavtalene kunne 
utnyttes bedre.  Hanne Rønneberg, 
SINTEF Byggforsk, fortalte historien 
om hvordan Næringslivsringen ble 
etablert og Olav Ellevset, Statens 
vegvesen, prosjektleder i ferjefri E39 
presenterte behov for phd og postdoc 
på ulike områder for å øke kompetan-
segrunnlaget som kreves i prosjektet. 
Liv Kari Hansteen, Rådgivende 
 Ingeniørers Forening, RIF, presen-
terte forventninger til samarbeidsav-
talene fra bransjen. 

I den påfølgende diskusjonen ble det 
pekt på viktigheten av avtalene som et 
verktøy i et mer målrettet samarbeid 

mellom bransjen og akademia. Det bør 
involveres flere typer aktører for å øke 
bredden i samarbeidet. Bransjen må 
ha ambisjoner på egne vegne og være 
en arena for innovasjon. Næringen 
møter også internasjonal konkurranse 
og må forholde seg til EU-direktiver og 
internasjonale regelverk. Ser at FoU 
og innovasjon er viktige  elementer på 
dagens europeiske  konkurransearena. 
Dette bør være grunnlag for  ambisjoner 
om vekst og fokus på ph.d og interna-
sjonalt omdømme. Det må jobbes med 
bevisstgjøringen rundt avtalene slik at 
flere toppledere ser verdien av  
å engasjere seg og sin bedrift, både  
i samarbeid med akademia og på 
Topplederforum.



Medlemmer

bygg.ntnu.no/naringslivsringen
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