Årsrapport

2007

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 frem			 tidsrettet studium som holder høy standard i
			 internasjonal sammenheng
•		 Studentene får kunnskap om byggenæringen og sam			 funnet 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.
Arbeidet utføres primært ved frivillig arbeid i prosjektgrupper og de administrative funksjoner utføres av IVT fakultetet ved NTNU. Studentenes linjeforening Aarhønen
er en svært viktig og aktiv medspiller. Næringslivsringen
administreres av en koordinator som engasjeres i stillingen på deltid i et avtalt omfang.

Økonomi
Medlemmene betaler en årskontingent som de selv velger
innenfor en ramme av kr. 10.000 til kr. 100.000. Samlet
kontingent i 2007 var, i likhet med året før, 1,5 millioner
kroner.
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Organisering

Medlemmer
Ved utgangen av 2007 har Næringslivsringen 52 medlemmer

Styret i Næringslivsringen velges av årsmøtet og har i 2007 bestått av

Fra Næringslivet:
Direktør Trond Bølviken (Veidekke), Styreleder
Markedsdirektør Eli Grimsby (Oslo Kommune – Vann- og avløpsetaten)
Direktør Bjørn Selnes (SVV, Vegdirektoratet)
Adm. direktør Siri Legernes (RIF)
Direktør Torstein Lange Larssen (AF Gruppen)
Direktør Stein Eriksen (Norconsult)

Fra IVT, Bygg- og miljøteknikk:
Professor Eivind Bratteland, Studieprogramleder
Professor Svein Remseth
Professor Asbjørn Hovd
Professor Helge Brattebø
Student Ellen Katrine Wensaas
Student Øyvind Aass
På årsmøtet 24.oktober 2007 ble Aashild Baasen fra Multiconsult og Tore Hoven
fra Statens vegvesen valgt inn som nye representanter for næringslivet, mens
Stein Eriksen trådte ut av styret. Student Ellen Katrine Wensaas gikk ut av styret,
mens Sissi Chen gikk inn i styret som representant for linjeforeningen Aarhønen.
Jan Moksnes har vikariert for Karl Melby i stillingen som koordinator frem til 1. juli
2007. Siri Hustad ble engasjert i deltidsstilling som koordinator fra 1. juli 2007.
Styret har hatt 4 møter, i tillegg til årsmøtet 24.10.2007. Styremøtene fungerer også
som møter i Programrådet for Studieprogram bygg- og miljøteknikk.
Prosjektarbeidet utføres i prosjektgrupper som har egne handlingsplaner og budsjetter. I 2007 har 6 prosjektgrupper vært i virksomhet. Samarbeidet med linjeforeningen
Aarhønen er en viktig del av prosessen. Aarhønen er representert i styret og i alle
prosjektene, og driver enkelte aktiviteter mot studentene i egen regi med økonomisk
støtte fra Næringslivsringen.

Positiv utvikling
Det langsiktige arbeidet i Næringslivsringen har ført til en positiv utvikling i samspillet mellom byggenæringen og NTNU. Økningen i antall søkere til Studieprogram
bygg- og miljøteknikk har vært god de senere årene. Opptakskravene har også økt,
og er nå blant de høyeste på NTNU.
Næringslivsringen retter
nå oppmerksomheten
mot innholdet i studiet
og det fremtidige behovet for sivilingeniører i
byggenæringen. Nylig utførte analyser av arbeidsmarkedet tilsier at inntaket av nye byggstudenter
bør økes til 250 i årene
fremover. Dette for å
dekke etterspørselen for
sivilingeniørkompetanse
i markedet.
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Entreprenører (13)
AF gruppen ASA
Backe AS
Betonmast AS
Byggholt AS
Mesta AS
NCC Construction AS
Orkdalsvegen AS
Oslo Vei AS
PEAB AS
Reinertsen Anlegg AS
Skanska Norge AS
a.s Selvaagbygg
Veidekke ASA
Institutter (3)
NGI Norges Geotekniske Institutt
SINTEF Byggforsk
Standard Norge
Rådgivende ingeniører (9)
Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS
Dr.techn. Olav Olsen a.s
Cowi AS
Multiconsult AS
Norconsult AS
PTL Prosjekt- og teknologiledelse AS
Rambøll Norge AS
SWECO Grøner AS
Asplan Viak AS
Organisasjoner (7)
BNL Byggenæringens Landsforening
Byggevareindustriens Forening
EBA Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
EBL Energibedriftenes landsforening
NB Norsk Betongforening
NORVAR BA
RIF Rådgivende Ingeniørers Forening
Offentlige/kommunale etater (7)
Bergen Kommune – Vann- og avløpsetaten
Jernbaneverket
Oslo kommune – Samferdselsetaten
Oslo kommune – VAV
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statsbygg
Trondheim kommune – Trondheim byteknikk
Leverandører og industri (13)
BKK AS Bergenshalvøens kommunale kraftselskap,
DNV Research and Innovation
Maxit
NorBetong AS
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Norcem AS
Norsk Hydro ASA
Rescon Mapei AS
SFE Produksjon AS
Sika Norge AS
Skagerak Kraft AS
Spenncon AS
Ølen Betong AS

Utvalgte aktiviteter

Bygg- og
miljødagen

2007

Fremtidens byggstudium
Prosjektet Fremtidens byggstudium ble etablert i 2007 etter at NTNU våren
2007 inviterte til samspill med byggenæringen om et næringsrelatert og
bærekraftig byggstudium.

Velkommen til
Institutt for bygg, anlegg og transport
på NTNU onsdag 24. oktober 2007

Bygg- og miljødagen onsdag 24. oktober 2007
Årets tema er:

Bygg
for
fremtiden

Ledelsen ved IVT Fakultetet og Studieprogram bygg- og miljøteknikk og
styret i Næringslivsringen ønsker gjennom dette prosjektet å sette fokus
på kvalitet og innhold i studiet.
Den årlige

Målet for prosjektet er å skape engasjement i byggenæringen for et samspill med NTNU om fremtidens byggstudium, og derigjennom utvikle ett
nytt studieprogram som best mulig møter næringens behov for kompetanse og tiltrekker seg gode studenter og lærere.

møteplassen for
byggenæringen og
bygg- og miljøstudiet
ved NTNU

Prosjektet ledes av en prosjektleder fra næringen, og er inndelt i følgende 3 faser:
Fase I – 4 delprosjekter.
1.
2.
3.
4.

Evaluering av dagens studieprogram og kvaliteten på undervisningen
Organisering av studiet. Rammebetingelser. Opptak og opptakskrav i 1. og 4. årskurs
Næringens behov og forventninger til nyutdannede
Økonomisk rammebetingelser for byggstudiet

Fase II – Utvikling av ny modell for byggstudiet og en hensiktsmessig organisering av bygginstituttene. Samordning av næringens engasjement og forpliktelser. Beslutninger.
Fase III – Iverksetting og oppfølging av beslutninger. Implementering av et nytt studieprogram
høsten 2010.
Delprosjektene i Fase I bearbeides i prosjektgrupper bemannet med representanter fra NTNU,
næringen og studentene. Delprosjekt 3 bearbeides i 12 bedrifts/etatsgrupper.
Prosjektet var ved utgangen av 2007 kommet godt i gang og fremdriften var som forventet. Fase
I er planlagt avsluttet i løpet av april 2008. Fase II i gangsettes i mai 2008 og forventes avsluttet
i desember 2008.

BM-dagen og BMArena
Bygg- og miljødagen ble arrangert for 8. gang 24. oktober med hovedoverskriften Bygg for
fremtiden. Årets foredrag var Høyhastighetsjernbaner i Norge – utfordringer, Industriell prosjektering og boligproduksjon samt Fremtidens bygningsingeniører. 433 hadde meldt seg på
dagen, hvorav 350 var studenter.
Det ble delt ut flere priser til studenter:
Beste Master 2007:					 Ole Øiseth: Dynamic response of suspension bridge.
Nyskapingspris 2007:			 Viggo Andrè Bjerkelund:		 Enanalyseavetsystemforozonering/
																														 biofiltrering av drikkevann.
I tillegg ble det delt ut priser til studenter med best resultat fra første avdeling (1. og
2. klasse på bygg). Tre studenter delte prisen. De fikk kr 10000,- hver. Alle hadde 14 A
og 2 B gjennom de to første studieår. Disse var: Kari Spildo, Erlend Eithun Aasheim,
Joakim Kvåle.
Nytt av året var BMArena som ble avviklet parallelt og i samarbeid med BM-dagen.
BMArena ga bedriftene mulighet til å presentere seg, og fungerte som et møtepunkt for
bedriftene og byggstudentene. Bedriftene kunne velge mellom ulike eksponeringsmuligheter, for eksempel stand, egne rom for samtaler/intervjuer og prosjektpresentasjon
i auditorium.
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Rekruttering
II 2007 er det tatt opp 187 studenter til 1. årskurs og 46 studenter fra ingeniørhøgskolene til 4. årskurs. Det er en økning på
til sammen 46 studenter fra 2006. Jenteandelen er ved årets opptak er 30,5%. Det er en liten nedgang fra 2006, men fortsatt
blant de høyeste på sivilingeniørprogrammene på NTNU. Opptaksgrensen for Bygg- og miljøteknikk er i 2007 58,5 poeng.

Poenggrenser primær* for opptak ved IVT for 2002-2007
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Rekruttering her og nå.
Prosjektleder: A. Aalberg, NTNU
Øke andel søkere til byggstudiet!
Ta vare på studentene.
Prosjektleder: Rolf Bjarne Aune, Reinertsen
Forsterke studentens tilknytning til næringen og skape følelse av tilhørighet og
oppfølging fra 1. årskull!

Utdanningsmesser. Synliggjøring av interessante arbeidsoppgaver og utfordringer.
Oppdatering av internettsider.
Støttet fadderprogram, Aarhønen og PMS. Byggeplassbesøk. Fagtidsskrifter.
Hovedekskursjon. BMArena.

R4

Flere jenter på bygg
Prosjektleder: Siri Hustad, Norconsult
Øke antall jenter som søker Bygg og miljøteknikk!

Bidrag ifb med Jentedag på bygg. Støtte til PMS. Arbeid mot skolerådgivere.
Informasjonstiltak.

U2

Hjelp til sommerjobb
Prosjektleder: Tore Braaten/Ole Witsø, Statens Vegvesen
Knytte studenter med næringen og gi studenter bedre innsikt i arbeidslivet!

Alle som ønsket det fikk tilbud om sommerjobb. Økt fokus på jobbinnhold.

U3

U6

Bærbar PC til alle studentene
Prosjektleder: Øystein Vennesland, NTNU
Sørge for at 1. års studenter får et konkurransedyktig tilbud om kjøp av egen
bærbar PC.
Byggforedrag ved NTNU
Prosjektleder: Siri Legernes, RIF

• flere medlemmer
• flere tiltak
• flinkere studenter
• bedre kompetanse

Levert subsidiert bærbar PC til 108 studenter.

3 foredrag avholdt våren 2007 av erfarne forelesere fra næringen.

Nærmere opplysninger om Næringslivsringens virksomhet
finnes på vår hjemmeside
www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med.

Sekretariat:
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
NTNU 7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ivt

Koordinator:
Siri Hustad, tel. 454 04 638
siri.hustad@norconsult.no
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Gjennomførte aktiviteter i 2007

