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Bygg- og miljødagen 2014, 4. november  
Bygg- og miljødagen 2014 hadde HMS og seriøsitet som tema på 
foredragene sine i år. Det ble en bred presentasjon av dette 
landskapet med fokus både på hvilke utfordringer næringen står 
ovenfor og ulike måter å få grep om utviklingen på. Som et ledd i 
NTNU bidrag til kunnskap og forståelse for HMS, ble NTNU 
innskrevet i det HMS-charteret som ble opprettet mellom 
næringen og Regjeringen i sommer.  
50 bedrifter deltok på bedriftsmessen. 

 
I tillegg ble følgende priser delt ut: 
Beste master til Øyvind Wiik Pettersen 
Chr.Grøner stiftelsespris: 
  Audun Mathias Øvstebø – bygg- og  miljøteknikk 
   Bård Haga Bringeland – energi og miljø  
Dr. techn. Olav Olsens nyskapingspris: Arve Grinden  
Statens vegvesens pris til beste master innen vegfag: Odin Altin  
Norconsult pris til beste pedagogiske prestasjon: Alex Klein-Paste, 
NTNU 
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Årsmøtet 2014 
Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2013. Det framlagte budsjettet for 2015 ble også vedtatt.  Det nye styret for 
Næringslivsringen ser slik ut: 
Styreleder:   Tor Ole Olsen, Dr.techn. Olav Olsen AS 
Styremedlemmer: Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS 
   Gjertrud Helland, Veidekke Entreprenør AS (ny) 

Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS (ny)  
Berit Laanke, SINTEF Byggforsk (på valg i 2015) 
Siri Hustad, Statens vegvesen Vegdirektoratet (på valg i 2015) 

   Studieprogramleder Tore Hoven, IVT-fakultetet, NTNU 
Instituttleder Karl Vincent Høiseth, institutt for konstruksjonsteknikk 
Instituttleder Carl  Christian Thodesen, institutt for bygg, anlegg og transport 
Instituttleder Geir Walsø, institutt for vann- og miljøteknikk 
Student Karine Gjersø 
Student Audun Ofte  

 
Valgkomité 2014/2015 
Tore Hoven, NTNU, tidl. styreleder i Næringslivsringen 
Karl V. Høiseth, NTNU 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Nytt fra styret 
 På styremøtet 26. august ble det fattet vedtak om å ta initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene 

til å forsterke samarbeidet mellom studieprogram bygg- og miljøteknikk og fakultetet for kunst og arkitektur. De to aktuelle 
dekanene er nå utfordret til å lage et mandat for arbeidet.  

 Det jobbes strukturert med å styrke søknaden til fagområdene vann og avløp og transport. Arbeidet ledes av Tom Baade-
Mathiesen, Norconsult. Det er identifisert flere veier for å synliggjøre mulighetene innen disse fagområdene i årene som 
kommer.  

 I forbindelse med årsmøtets behandling av budsjettet for 2015, ble det vedtatt å sette av penger til å støtte arbeidet med å 
motivere ungdom til realfagsutdanning i videregående skole gjennom samarbeid med Realfagsløypene, se 
http://www.ntnu.no/skolelab/kurs-elever. Målet er å utvide tilbudet til å gjelde på landsbasis. I tillegg settes det av 
penger til en søknad til Norgesuniversitetet for å utvikle nye undervisningsformer, kalt fleksibel læring, i første omgang for 
faget geoteknikk. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Viktige datoer i 2015 
24. og 25. februar er det strategisamling for alle medlemsbedrifter i Næringslivsringen på Rica Hell ved Værnes. 
18. og 19. mars: Byggedagene i Oslo 
24. og 25. mars er det Infrastrukturdager på Rica Nidelven i Trondheim 
I slutten av april vil vi arrangere "frokostseminar" i Oslo, men med en ny drakt og innpakning. Informasjon kommer! 
14. – 17. oktober: Bygg Reis Deg 
3. november er det BM-dag, årsmøte og Topplederforum i Trondheim 
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