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2011
Næringslivsringen
- er et samarbeidsforum mellom Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og byggenæringen. Næringslivsringen ble opprettet i 1999.
Formålet med Næringslivsringen er å bidra til at:
• Studieprogram bygg- og miljøteknikk er et fremtidsrettet studium som holder høy standard i
internasjonal sammenheng
• Studentene får kunnskap om byggenæringen og samfunnet forøvrig
• Undervisningen til enhver tid har et innhold som gjør at de uteksaminerte sivilingeniørene har
kvalifikasjoner i overensstemmelse med næringens behov
• Flere og bedre kvalifiserte studenter rekrutteres til Studieprogram bygg- og miljøteknikk slik at        
næringens fremtidige behov for kvalifiserte sivilingeniører kan tilfredsstilles
Medlemskap i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som
har tilknytning til byggenæringen.

Økonomi
Innføringen av faste kontingentsatser har gitt
økonomien i Næringslivsringen en bedre forutsigbarhet
som gjør det enklere å planlegge aktivitetene
gjennom året. Dette gjelder både tiltak som retter seg
mot medlemsbedriftene og tiltak som retter seg mot
å skape økt interesse for byggfaget og rekruttering til
studiene. Total kontingentinngang i 2011 var 2,5 mill.
Utgiftsmessig endte vi på 2,3 mill.

Organisering
Styret i Næringslivsringen velges av årsmøtet og har i 2010/2011 bestått av:

Entreprenører (10)

Institutter (5)

Rådgivende ingeniører (11)

Tore Hoven fra Statens vegvesen som har vært styreleder siden årsmøtet i
2008 ønsket avløsing og på årsmøtet 1. november 2011 ble Tor Ole Olsen fra
Dr. Techn. Olav Olsen valgt til ny styreleder i Næringslivsringen.
Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen, Jernbaneverket kom inn
som nytt styremedlem. Regiondirektør Håkon Tjomsland, NCC, ba seg fritatt
fra vervet som styremedlem pga. stor arbeidsbelastning. Han ble erstattet av
regiondirektør Tommy Helgerud, NCC, for siste år av sin valgperiode. Hugo
Fredly fra Energi Norge/NTE, Berit Laanke fra SINTEF Byggforsk og Tom
Baade-Mathiesen, Norconsult AS, var ikke på valg.

Organisasjoner (8)

Studentene Arvid Grinden og Rikke Ellingsen overtok etter henholdsvis
Joakim Sellevoll og Elisabeth Hovde.
Lillian Fjerdingen, Norconsult AS, har vært engasjert som daglig leder av
Næringslivsringen i en 80 % stilling og Bjørn G. Petersen, tidl. Rambøll AS,
har vært ansatt som studieprogramleder ved studieprogrammet for bygg og
miljøteknikk i en 60 % stilling. I tillegg har instituttene som utgjør studieprogrammet bygg og miljøteknikk vært representert ved sine instituttledere:
1. amanuensis Marit Støre Valen fra inst. for bygg, anlegg og transport, prof.
Karl Vincent Høiseth fra inst. for konstruksjonsteknikk og instituttleder Geir
Walsø fra inst. for vann og miljøteknikk. I Marit Støre Valens fravær pga.
forskningspermisjon fungerer 1.amanuensis Olav Torp.

Offentlige/kommunale etater (11)

Styret har hatt 5 ordinære styremøter samt utvidet styreseminar i mars 2011.
Årsmøtet ble holdt 1. november 2011. Styremøtene fungerer også som møter
i Programrådet for Studieprogram bygg- og miljøteknikk.
Prosjektarbeidet er utført i prosjektgrupper som har hatt egne handlingsplaner og budsjetter. I 2011 gjeninnførte vi en revidert utgave av prosjektet
Støtte til PC til byggstudentene. Prosjektet er nå slik at alle studentene på
bygg kan søke om et tilskudd til PC m.m. på 1000 kroner i løpet av studietiden. Søknadsprosessen organiseres av Industrikontakten. Næringslivsringen har nå følgende prosjekter i gang for studentutviklingen:
R2 Rekruttering, R3 Ta vare på studentene, U2 Sommerjobb og U3 Støtte til
PC
Samarbeidet med linjeforeningen Aarhønen har vært en viktig del av
prosessen. Aarhønen er representert i styret og driver også egne
aktiviteter mot studentene med økonomisk støtte fra Næringslivsringen.

Leverandører og industri (11)

Eiendom og byggherrer (2)

Medlemmer
Ved utgangen av 2011 har Næringslivsringen 58 medlemmer. Nye medlemmer i 2011: Asplan Viak, Kruse Smith
Gruppen AS, MajaTeknobygg AS, Via Nova Plan og Trafikk AS, Via Nova Systems AS, Norsk Forening for
Betongrehabilitering og ENOVA. I tillegg bidrar salg av anleggsdelen i Betonmast AS til to nye bedrifter: Implenia
Norge AS og Betonmast Bygg AS. Utmeldte medlemmer: Reinertsen.

Rekruttering
I 2011 ble det tatt opp totalt 184 studenter til 1. årskurs og 62 studenter fra ingeniørhøgskolene til
4. årskurs. Det er en økning på totalt 4 studenter sammenlignet med opptaket 2010. Jenteandelen ved opptaket var
35,9 %, mot 32,6% i 2010. Opptaksgrensen for Bygg- og miljøteknikk var i 2011 51,9 for de som kom rett fra
videregående og 53,1 for de som hadde tilleggspoeng.

Utvalgte aktiviteter
Seminar i regi av Næringslivsringen
9. og 10. mars inviterte styret til seminar med følgende to tema:
Tema 1: Tydeliggjøre innholdet i ”kunnskapsutvikling” for byggnæringen. Ta utgangspunkt i strategidokumentets
delmål 1: ”Næringslivsringens arbeid skal bidra til at byggnæringen baserer sin virksomhet på kunnskap og kompetanse”. Hva innebærer det for bedrifter og for NTNU å ”basere sin virksomhet på” kunnskap og kompetanse?
Hvordan kan næring og NTNU spille sammen om dette?
Tema 2: Samarbeidsavtalene. Hvilket potensial ligger i samarbeidsavtalene som er inngått? For den enkelte bedrift og
for NTNU. Hva er dagens status? Hvordan legger vi til rette for nærkontakt? Hva betyr avtalene for NTNU? Hva betyr
avtalen for den enkelte bedrift? Hvordan utvikler vi en felles arbeidsplan/handlingsplan?
Seminaret hadde 23 deltakere og viste på alle måter muligheten for å høste fra hverandre. Diskusjonene viste at det
foreligger flere felles problemstillinger i tilknytning til samarbeidsavtalene. Det er også viktig å synliggjøre mulighetene
som ligger innen byggstudiet. Det er viktig at NTNU opprettholder kvaliteten på kandidatene sine. Samtidig er det en
viss oppgitthet over byråkratiet ved universitetet. Dette kan virke skremmende for de mindre bedriftene som ikke har
tilstrekkelig med ressurser til utenforliggende arbeid

Seminar om rekruttering
12. september var satt av til idé-seminar om rekruttering. Rekruttering er et vanskelig område og vi ønsket å ta et
dypdykk inn i materien sammen med noen engasjerte studenter. Det ble en vellykket samling hvor følgende tre tema
ble identifisert for videre arbeid:
- Etablere et ambassadørnettverk
- Hva er bygg- og miljøteknikk
- Studielivet ved «BYGG»

Topplederforum
Årets Topplederforum ble en engasjert møteplass. NTNU v/ Steinar Nordal la fram sine planer i forbindelse med
fagplanarbeidet innen infrastruktur og utfordret møtedeltakerne til å komme med kommentarer og innspill. Det ble et
stort engasjement både fra planlagte og spontane innlegg. Det gjorde at den planlagte rapporteringen om status på de
enkelte avtalene måtte utgå. Dette følges i stedet opp i møter mellom den enkelte bedrift og NTNU. Planen for videre
aktivitet rundt samarbeidet ble oppsummert til:

Hva							
Økt deltakelse fra næringen i forskningen		

Hvem

Topplederne utvikler kultur for forskningsdeltakelse i
i sine bedrifter
Videre arbeid med fagplanprosessen			
NTNU inviterer til møter i henhold til prosjektplan
Stipendiatpakke for oppfølging av			
NTNU utarbeider forslag til modell og inviterer næringen
fagplanprosessen											
Alle inviterers til Topplederforum 2012			
NTNU utarbeider program og inviterer i god tid

BM-dagen
I 2011 ble BM-dagen og BM-Arena et felles arrangement under navnet Bygg- og miljødagen
(BM-dagen). I praksis blir det fortsatt en arbeidsdeling slik at studentene har hovedansvaret for messedelen
og Næringslivsringen for det faglige opplegget med foredrag og utdeling av priser. Inntektene fra messearrangementet vil fortsatt gå til å støtte studentenes hovedekskursjon i 4. klasse.
Arrangementet ble også i år holdt i Realfagsbygget i tilknytning til auditoriet R7. Årets tema var
«Bærekraftig kunnskapsutvikling i byggnæringen». Styreleder Tore Hoven kunne ønske velkommen til et
fullstappet auditorium. Møteleder for dagen var dekanus ved IVT-fakultetet, Ingvald Strømmen. Innledere
og foredragsholdere var rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes, statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet, førsteamanuensis Lena Bygballe, BI, adm.dir. Petter Eiken,
Skanska og prosjektleder i Statens vegvesen, Olav Ellevset.
Under ledelse av studieprogramleder Bjørn G. Petersen, NTNU, ble følgende priser delt ut:
• Statens vegvesens pris for beste masteroppgave innen veg- og samferdselsrelaterte emner ved NTNU:
Catrine Hatlenes
• Finn Krogstads reisestipend: Alexander Salvesson Nossum og Haregewoin Haile Chernet
• Ing. Chr. F. Grøners stiftelses pris: Eirik Helen Mo og Bård Hagberg
• Beste master: Jon Ivar Holøymoen – Brannsikkerhet ved Universell Utforming
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I 2011 ble det også innstiftet en ny pris: Norconsults pris for beste pedagogiske prestasjon ved NTNU,
studieprogram bygg- og miljøteknikk, som gikk til professor Arild Clausen, institutt for konstruksjonsteknikk.

Prosjektene

