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__________________________________________________________________________________________  
NY STUDIEPROGRAMLEDER FOR BYGG- OG 
MILJØTEKNIKK 
1. august overtar avdelingsdirektør Tore Hoven, Statens vegvesen, 
som studieprogramleder etter Bjørn G. Petersen. Tore er i dag 
avdelingsdirektør for Senter for kompetanseutvikling i Statens 
vegvesen. Han har tidligere vært styreleder for Næringslivsringen. Bjørn G. Petersen har 
hatt stillingen i fire år og slutter for å kunne bruke mer tid som pensjonist.  
Vi takker Bjørn for godt utført arbeid og ønsker Tore velkommen!  
______________________________________________________________________________________
_____________ 
SOMMERJOBBER I 2013 
I år ser det ut som vi skal klare å hjelpe de som selv ikke har klart å skaffe seg 
sommerjobb, men vi har et stort hjertesukk. Det er utstrakt at både konsulenter og 
entreprenører velger fra 3 klasse og oppover. 1. og 2. årskurs når ikke frem. 
Prosjektgruppen utfordrer nå styret i Næringslivsringen til å ta grep om dette. Vi kommer 
tilbake til saken, men oppfordrer alle til å benytte denne muligheten til å komme i tidlig 
kontakt med mulige kandidater for å sjekke ut potensialet i forhold til egen bedrift. 
______________________________________________________________________________________

_____________ 
BM-DAGEN 2013 
Tradisjonen tro, vil vi arrangere BM-DAG også i år. Datoen er satt til 5. 
november 2013. Samme dag vil Næringslivsringens årsmøte holdes. For 
de medlemsbedriftene som har egne samarbeidsavtaler knyttet til 
studieprogrammet bygg- og miljøteknikk, vil det årlige Topplederforum 
også avholdes denne dagen. 
 
Messeområdet er allerede fullt.  Informasjon om tema og program vil 

følge. 
 
5. november er årets Byggdag ved NTNU!  
______________________________________________________________________________________
____________ 
SISTE NYTT FRA DR. TECHN. OLAV OLSEN 

Dr.techn.Olav Olsen, er opptatt av gode prosjekter, fornøyde 
kunder, samt kompetanseutvikling av dyktige medarbeidere. Når 
det gjelder dyktige medarbeidere har flere oppnådd hyggelige 
påskjønnelser i det siste. 
 

• For andre gang gratuleres Niklas Norman med seieren i VM i  
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kiting.  Team Vindkraft, med Niklas Norman and Carl Gustaf Rye-Florentz satte ny 
rekord da de kom inn til målgang i Vardø i Finnmark lenge før antatt ankomst. 

• Svein Fjeld, har fra før mange utmerkelser, og er igjen hedret i Houston. Under årets 
OTC – verden største oljemesse, ble det blant annet delt ut pris til hans artikkel: 
"Reliability of Offshore Structures" fra 1977. 

• Annenhvert år deler fib (Fédération Internationale du béton, The International 
Federation for Structural Concrete) ut en pris til unge ingeniører, en til en forsknings-
ingeniør og en til en praktiserende ingeniør, valgt blant kandidater fra hele verden. I år 
er vinneren for praktiserende ingeniør Bente Skovseth Nyhus, en norsk ingeniør som 
arbeider med avansert strukturell dimensjonering av betongkonstruksjoner hos 
Dr.techn.Olav Olsen. 

__________________________________________________________________________________
____________ 
SØKERTALL FOR OPPTAK I 2013 
På baksiden av dette nyhetsbrevet finner du tall fra samordnet opptak pr. 15. april 2013. 
______________________________________________________________________________________
_____________ 
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