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Næringslivsringen er viktig for studentlivet,
både faglig og sosialt. De støtter opp om
våre aktiviteter, inkluderer og bygger bro
mellom oss og næringslivet.
Arve Grinden, Vice-Kanzler (nestleder)
i linjeforeningen H.M. Aarhønen.
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Årsmelding
Styret i Næringslivsringen velges av årsmøtet.
Fra 2012 består styret av følgende personer:

Fra Næringslivet:
Tor Ole Olsen, Dr. Techn. daglig leder Olav Olsen AS (styreleder)
Berit Laanke, forskningssjef SINTEF Byggforsk
Rolv Guddal, Energi Norge
Geir Flåta, Avdelingsdirektør anlegg AF Gruppen
Tom Baade-Matheisen, divisjonsdirektør Norconsult AS
Harald Vaagaasar Nikolaisen, utbyggingsdirektør Jernbaneverket
Tor Ole Olsen,
styreleder

BYGGUTVIKLING SIKRER KVALITET
OG ATTRAKTIVITET
Næringslivringen er et samarbeidsforum mellom Studie
program bygg- og miljøteknikk ved NTNU, Fakultet for
ingeniørvitenskap og teknologi og byggenæringen. Sammen
utvikler vi byggnæringen gjennom å knytte studenter tettere
på næringslivet under utdanningen. Det betyr et fremtidsret
tet og attraktivt studieprogram som holder høy standard både
i nasjonal og internasjonal sammenheng, og med et innhold
som til enhver tid er i overensstemmelse med n
 æringens
behov. Det sikrer flere og bedre kvalifiserte studenter til byggog miljøteknikk slik at byggnæringen utvikles på en innovativ
og riktig måte. Medlemskapet i Næringslivsringen er åpent
for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har
tilknytning til byggnæringen.

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

Lillian Fjerdingen,
daglig leder

Bjørn G. Petersen, studieprogramleder
Marit Støre Valen, instituttleder for bygg, anlegg og transport
Karl V. Høiseth, instituttleder for konstruksjonsteknikk
Geir Walsø, instituttleder for vann- og miljøteknikk
Rikke Ellingsen, student
Bjørn Kristian Fiskvik Backe, student

Lillian Fjerdingen, Norconsult AS, er
engasjert som daglig leder for Nærings
livsringen i en 80 % stilling og Bjørn G.
Petersen, er ansatt som studieprogram
leder ved studieprogrammet for byggog miljøteknikk i en 60 % stilling.
Årsmøtet ble holdt 6. november 2012.
De som gikk ut av styret var: fagsjef
Hugo Fredly, NTE/Norconsult og
regiondirektør Tommy Helgerud, NCC.
Samarbeidet med linjeforeningen
Aarhønen og dennes undergrupper er
viktig for Næringslivsringens arbeid.
Aarhønen er representert i styret og
driver også egne aktiviteter mot studentene
med økonomisk støtte fra Næringslivs
ringen.
Styremøter
Det er avholdt fem styremøter og et
utvidet styreseminar siden årsmøtet
2011. Fokuset for styret er fortsatt
rekruttering. Styret har nå utfordret
NTNU på hva som skal til for å
uteksaminere nærmere 400 siv.ing’er
fra bygg hvert år. IVT-fakultetet har svart
positivt på utfordringen. Det er etablert
en egen arbeidsgruppe under ledelse
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av Tom Baade-Mathiesen, Norconsult,
som skal utrede grunnlaget for en slik
satsing sett fra byggnæringens side.
I tillegg har styret vedtatt å støtte opp
om IVT-fakultetets arbeid med å profilere
fagplan for perioden fram til 2020 gjennom
å bevilge penger til utvikling av egne
hjemmesider m.m. som kan brukes i
markedsføringen ovenfor næringslivet.
Det er jobbet med å utvikle samarbeid
med RIF (Rådgivende Ingeniørers
Forening) og BNL (Byggenæringens
Landsforening) for å samordne en del
aktivitet slik at vi ikke konkurrerer med
hverandre, men støtter opp om felles
målsettinger. Ut over dette har det
vært oppfølging av arbeidet knyttet
til Næringslivsringens prosjekter og
disses arbeid som har stått sentralt.
Styremøtene i Næringslivsringen fungerer
også som studieprogramråd for byggog miljøteknikk.
Medlemmer
Ved utgangen av 2012 har Næringslivs
ringen 60 medlemmer. Nye medlemmer
i 2012 er Bilfinger, Høyer Finseth AS og
Brekke og Strand Akustikk AS.
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Trondheim kommune har valgt å
splitte sitt medlemskap i to enheter.
Sunnhordaland Kraftlag og KLP Eiendom
har valgt å melde seg ut dette året.
Økonomi
Økonomien nyter fortsatt godt av at
vi fikk tilbakeført penger fra prosjektet
Fremtidens byggstudium. Dette har i
2012 gitt mulighet til å gi ekstra støtte
til ulike aktiviteter samt å ta noen ekstra
løft som det normalt ikke vil være
økonomi til å gjøre. Dette gjelder bl.a.
byggstudentenes hytteprosjektet i
Selbu. Videre støtter vi jubileumsfeiringen
til H. M. Aarhønen i januar 2013 med
en overføring til forberedelsene som ble
gjort i 2012. Vi har videre gitt et ekstra
løft til en mer tilgjengelig utgave av
fagplan for IVT gjennom etableringen
av hjemmesider m.m. som nevnt under
styrets arbeid. Total kontingentinngang
for 2012 er 3 015 000 kroner, inkludert
støtte fra NTNU. Driftsregnskapet endte
på – 233 791kroner som er i tråd med
budsjettet. Det er lagt opp til en årlig
budsjettering som gradvis spiser av
det overskuddet som har oppstått
etter Fremtidens byggstudium.

Samspill og samarbeid
2012 var et år med høyt aktivitetsnivå. Vi gjennomførte ﬂere gode arrangement
som har gitt oss verdifull innsikt i hvordan vi kan imøtekomme byggnæringens
behov, tilrettelegge studiene og motivere studentene.

Hva:

Seminar i regi av styret 6. og 7. mars 2012
Tema for denne samlingen var kunnskapsdrivere i norsk byggenæring og rekruttering til ingeniørstudiet.
Det ble holdt innlegg og jobbet i grupper med oppsummering knyttet til begge temaene.
Seminaret hadde 25 engasjerte deltakere som identifiserte faglige utfordringer for NTNU, muligheter
for samarbeid om forsknings og utviklingsoppgaver og hvordan den internasjonale arena kan utnyttes.
Etter flere gode innlegg om rekruttering, ble det en plenumsdiskusjon hvor flere muligheter ble identifisert
som mulige virkemidler for videre arbeid i Næringslivsringen. Deltakerne foretok så en prioritering av
hva de mente ville være de beste aktivitetene.
Referat fra samlingen ble sendt kontaktpersoner i Næringslivsringens medlemsbedrifter.

Hva: Frokostseminar
Frokostseminaret i 2012 hadde tema ”Næringsliv + akademia = sant!”. Dekanus Ingvald
Strømmen fra NTNU, professor Karl V. Høiseth fra NTNU og Siri Hustad fra Norges forskningsråd
innledet. I alt 30 personer deltok. Foredragene engasjerte og diskusjonene inspirerte!

Hva:

Topplederforum 2012
Tema var fagplanens nye hovedområde «Funksjonell og bærekraftig infrastruktur og bygget miljø».
Ulike tilnærminger og erfaringer ble presentert og diskusjonen knyttet seg i hovedsak til følgende seks områder:

1.
2.
3.
4.

Rent vann til Norge og verden
Offshore vindenergi
Vannkraft til Norge og verden
Trygge, effektive og miljøriktige transport
løsninger på vei, bane og kyst
5. Energieffektive og funksjonelle bygninger
6. Prosjektering, planlegging og ledelse av
komplekse prosjekter

Flere ønsket å ta med seg innspillene tilbake til sine
ledergrupper for å diskutere prioriteringer og omfang
av satsninger. Næringslivsringen overleverte en egen
nettside utviklet for byggområdet innen fagplan,
www.forskningsguiden.no.
Ingvald Strømmen og Hanne Rønneberg underskrev
en samarbeidsavtale mellom IVT og SINTEF Byggforsk
som er spesielt utarbeidet for samarbeid om implemen
tering av IVTs fagplan. Dette er den 13. samarbeidsavtalen
som inngår i arbeidet etter Fremtidens byggstudium.

Bedriftene uttrykte interesse for samarbeid knyttet
til forskning og bidrag til flere Ph.D.kandidater.

Konkrete aksjonspunkt ble vedtatt:
Følgende aksjonspunkter ble avtalt:

Hva: BM- dagen
En hel dag med spennende foredragsholdere, diskusjoner, bedriftsmesse og sommerjobbmaraton,
utveksling av kunnskap og utdeling av en rekke priser.
Tom BaadeMathiesen, Norconsult AS og Hallvard Ødegaard, NTNU presenterte ny lærebok innen
vann og avløpsteknikk.
Hanne Rønneberg, SINTEF Byggforsk, holdt et inspirerende og reflektert foredrag om St.meld,
”Gode bygg for et bedre samfunn – hvordan kan vi bidra til at dette blir mer enn bare fine ord?”.
Erik Østby-Deglum, Veidekke AS, snakket om hvordan ledelse, og spesielt prosjekteringsledelse,
blir ivaretatt innen dagens satsinger.
Tine Hegli, Snøhetta arkitekter, fortalte om prosessen rundt de to Powerhouseprosjektene;
Trondheim og Sandvika.
Sveinung Løset, NTNU, presenterte SAMCoT, Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology.
Jens E. Pedersen, VIADANIA, var invitert til NTNU for å få et bedre innblikk i det arbeidet
Næringslivsringen gjør og kvitterte med å fortelle om hvorfor de har brukt samme modell i det danske
arbeidet med næringsliv og akademia innen vegteknologi.
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Aksjon

Hvem

Ytterligere konkretisering av tema for prosjekter

Områdeledere IVT

Konkretisering av forslag til modeller for samarbeid

IVT

Invitere andre medlemmer av Næringslivsringen
og andre i bransjen til å delta

IVT

Kartlegge omfang av eksisterende samarbeid

IVT

Velge omfang av involvering og prioritere områder

Deltakende bedrifter
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Statens vegvesens pris for beste masteroppgave innen
veg- og samferdselsrelaterte emner ved NTNU:
Lars Halvor Kaasa
Ing. Chr. F. Grøners stiftelses pris:
Kasper Achiel Alfons Van De Pontseele
Karoline Kvalsvik
Henrik Andreas Brantsæter
Beste master:
Erlend Hillestad Bårgård
Håkon Bergsager
Nyskapingsprisen:
Erlend Hoksrud Aakre
Norconsults pris for beste pedagogiske prestasjon ved
NTNU, studieprogram bygg- og miljøteknikk:
professor Leif Lia, institutt for vann- og miljøteknikk og professor
Steinar Nordal, institutt for bygg, anlegg og transport.

Foto: Øyvind Buljo

Foto: Øyvind Buljo

Fra bygg- og miljødagene 2012
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Aktivitetsprosjekt
Prosjektarbeidet er utført i prosjektgrupper som har hatt egne handlingsplaner
og budsjetter. For studieutvikling har vi prosjekter innen: Rekruttering,
Ta vare på studentene, Sommerjobb og Støtte til PC.

Prosjektene og målsetting

Gjennomførte aktiviteter i 2012

Rekruttering
Prosjektleder: Bjørn G. Petersen, NTNU
Øke antall søkere til byggstudiet!

Synliggjøring av interessante arbeidsoppgaver
og utfordringer gjennom arbeid med opp
datering av NTNUs hjemmesider. Oppdaterte
videofilmer. Gjennomført kick-off-møte med
”ny” referansegruppe. Reetablert samarbeidet
med studentene gjennom Industrikontakten.

Ta vare på studentene
Prosjektleder: Frode Berg, Skanska
Forsterke studentens tilknytning til
næringen og skape følelse av tilhørighet 		
og oppfølging fra 1. årskull!

Støttet fadderprogram, Aarhønen og PMS.
Byggeplassbesøk. Fagtidsskrifter.
Hovedekskursjon. Behandlet enkeltsøknader
fra studentgruppene.

Hjelp til sommerjobb
Prosjektleder: Even Myhre, Statens Vegvesen
Sørge for at alle byggstudentene ved
NTNU som ønsker det, får tilbud om
relevant sommerjobb.

Arbeidet med sommerjobb har fått et tydeligere
opplegg og en bedre struktur i løpet av 2012.

Støtte til PC
Prosjektleder: Jonas Stene Pettersen, 		
Industrikontakten, NTNU
Subsidiere alle studenter på bygg ved 		
kjøp av PC, programvare e.l. en gang
i løpet av studietiden

Prosjektet hadde sin første utbetaling etter
ny ordning i begynnelsen av 2012.
Erfaringene etter første runde er positive.
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bygg.ntnu.no/naringslivsringen

Naringslivsringen
Besøksadresse: NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport • Høgskoleringen 7A, 2. etg. • 7000 Trondheim

