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Byggutvikling sikrer
kvalitet og attraktivitet
Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom byggog miljøteknikk ved NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi og byggnæringen. Sammen utvikler vi byggnæringen gjennom å knytte studenter tettere på næringslivet
under utdanningen. Det betyr et fremtidsrettet og attraktivt
studieprogram som holder høy standard både i nasjonal og
internasjonal sammenheng, og det sikrer en byggnæring i
utvikling. Medlemskapet i Næringslivsringen er åpent for alle
bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har tilknytning til byggnæringen.
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”Gjennom Næringslivsringen bygger studentene relasjoner
mot næringen før det kommende yrkesaktive livet. Vi ser at
dette er viktig for begge parter, og det skaper dypere forståelse, gjensidig påvirkning og utvikling. Det har vært et
godt år med spennende tanker, relasjoner og samtaler. Det
er oppløftende å observere den nedlagte innsatsen fra alle
parter; et imøtekommende og interessert næringsliv og
nysgjerrige og engasjerte studenter.”
Tor Ole Olsen, Dr. techn. Olav Olsen AS
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Organisering
Styret har i 2014 bestått av følgende:
Næringslivet

Tor Ole Olsen,
styreleder

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tor Ole Olsen, Dr. techn. Olav Olsen AS
Siri Hustad, Statens vegvesen
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS
Kaspar Vereide, Energi Norge/Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS
Berit Laanke, SINTEF Byggforsk
Geir Flåta, AF Gruppen/Gjertrud Helland, Veidekke Entreprenør AS

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

Lillian Fjerdingen,
daglig leder

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

På årsmøtet 4. november ble styreleder Tor Ole Olsen, Dr. techn. Olav
Olsen AS, gjenvalgt som styreleder for
1 år. Tom Baade-Mathiesen, Norconsult
AS ble gjenvalgt som styremedlem for
2 år. Geir Flåta, AF Gruppen og Kaspar
Vereide, Energi Norge ønsket ikke
gjenvalg. Nye styremedlemmer,
valgt for 2 år er Gjertrud Helland,
HR-sjef i Veidekke Entreprenør AS og
seksjonsleder Eiendomsledelse Anne
Kathrine Larssen, Multiconsult AS.
Daglig leder er Lillian Fjerdingen.

Tore Hoven, NTNU
Carl Christian Thodesen, NTNU
Karl Vincent Høiseth, NTNU
Geir Walsø, NTNU
Elise M. Hverven/Audun Ofte
Bjørn Kristian Fiskvik Backe/Karine Gjersø

Medlemmer
Pr. 15. oktober 2014 hadde Næringslivsringen 58 medlemmer. Dette er en
nedgang med to. Transnova meldte seg
ut i forbindelse med endring av fokusområde fra vegtransport til kysttransport. I ettertid har Transnova blitt en
del av ENOVA. I tillegg har Ølen Betong
meldt seg ut.
Økonomi
Den økonomiske oversikten viser at
Næringslivsringen i 2014 endte opp
med et overskudd på 264 405 kroner.
Dette til tross for at det var budsjettert
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med et underskudd på 455 000 kroner.
Den viktigste årsaken til overskuddet
er at det var satt av 250 000 kroner til
evaluering av studieprogrammet. Denne
posten ble ikke belastet. Tilsvarende
beløp var reservert prosjektet ”Samfunnskritiske områder”. Her er forbruket meget
beskjedent. I begge disse prosjektene vil
vi takke for generøse bidrag som ikke
har belastet Næringslivsringens økonomi.
100 000 kroner som var satt av til
utvikling av ny aktivitet ble ikke brukt
pga. manglende kapasitet. Totalt har
Næringslivsringen hatt en omsetning på
3 525 595 kroner.

VIRKSOMHET
STYREMØTER

Det er avholdt 7 styremøter og et strategiseminar. Totalt er det behandlet 59 saker. Fokuset for styret er fortsatt
rekruttering og studieutviklingen for byggstudiet ved NTNU. Nedenfor omtales noen av de temaene som har hatt
sterkest fokus.
• MOOC, Massive Open Online Course. Flere utenlandske universitet satser nå på nye undervisningsformer.
MOOC er et slikt tilbud som NTNU har begynt å se nærmere på. Byggstudiet ønsker å være blant de første som
tar dette i bruk og det har vært jobbet med en søknad til Norgesuniversitetet om støtte til slik undervisning innen
geoteknikk. Dette er et initiativ sammen med Høgskolen i Ålesund m.fl.
• Styret har i 2014 opprettet to ekstra prosjekter rundt temaene
a) Evaluering av studieprogrammet bygg og miljøteknikk ledet av studieprogramleder Tore Hoven, NTNU og
b) Samfunnskritiske oppgaver (transport, vann og avløp) ledet av Tom Baade-Mathiesen, divisjonsdirektør i
Norconsult AS.

Orientering om samfunnskritiske områder

På tross av økt søknad til byggstudiet er det en utfordring å øke antallet studenter som velger transport
og vann og avløp. Styret i Næringslivsringen har derfor
prioritert disse områdene i en prosjektsatsing som startet
i 2014 som de kaller ”samfunnskritiske områder”.
Prosjektet har definert 4 arbeidsområder;
a) profilering; Samarbeidet som er etablert med
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering om prosjektet
Rollemodell, inkluderes i dette prosjektet. Det jobbes
med å kartlegge om rollemodellene virkelig blir brukt
til skolebesøk og å se om det er noen gode historier
som kan fortelles for å skape ytterligere interesse for
deltakelse. Statens vegvesen og vannmiljøet i Norconsult
er piloter for dette.

Samarbeid bygg og arkitekt

Det har i flere år og i mange sammenhenger vært ytret
ønske om et nærmere samarbeid mellom byggstudiet
og arkitektur. Selv om det i dag foregår samarbeid på
flere områder, er det rom for mere som kan skape
synergier. Styret i Næringslivsringen mener at saken
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b) lage en sommerjobbtrainee i 2015 for de som har
gått 1. klasse på NTNU,
c) samarbeide med Infrastrukturdagene (18. og 19.
mars 2015) for å lage en profilering i Trondheim på
NTNU tidlig i 2015 (studentene får anledning til
deltagelse og oppleve de gode eksemplene) og
d) bransjen går sammen om å skaffe noen gode lærere
med appell til studenter på arena 2 og 3. Dette inkluderer også innhold i studiene. Dette punktet settes på
vent inntil videre.
Samfunnskritiske områder blir en viktig satsning også
i 2015.

bør utredes nærmere for om mulig, finne et tema hvor
man kan begynne. Fakultetet for Arkitektur og billedkunst og fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi
er utfordret til å lage et mandat for en slik utredning.

Næringslivsringens videre utvikling

”Styret er opptatt av videre utvikling av Næringslivsringens rolle og ønsker at det blir innhentet erfaringer fra
andre land hvor det finnes tilsvarende samarbeid mellom
næringsliv og akademia.” I den forbindelse er det gjort
forsøk på å finne tilsvarende samarbeid knyttet til andre
universitet for om mulig, å knytte kontakter med tanke
på å utveksle erfaringer. Gjennom de søk som er gjort,
har vi funnet noe lignende i USA, men uten at det
matcher helt. Dette kan tyde på at Næringslivsringens

rolle som brobygger mellom næringsliv og akademia
slik vi har utformet det, er ganske unik. For videre
utvikling er det derfor viktig at vi klarer å utfordre oss
selv og at det kommer utfordringer fra andre aktører.
Hvis noen av dere som leser denne årsmeldingen har
innspill til denne saken, kan det sendes en e-post til
lillian@naringslivsringen.no.

STRATEGISEMINAR 12. – 13. februar 2014
Seminaret ble ledet av Elisabeth Schjølberg,
Multiconsult AS, godt assistert av Siri Hustad,
Statens vegvesen.

livet. Næringslivsringen er et fleksibelt samarbeid som
gjør det mulig å ta tak i aktuelle problemstillinger uten
for mye byråkrati.

Tema:
Det første temaet på samlingen var ”Næringslivsringen
er 15 år – og er viktig for dagens studenter og for
NTNU. Hvordan skal Næringslivsringen bidra til fortsatt
merverdi for næring, studenter og NTNU de neste 15
årene?” På dag 2 ble det fokusert på evalueringen av
byggstudiet som skulle foregå i 2014.

Fødselshjelpen til Aarhønehytta er også en av Næringslivsringens suksesser.

Diskusjoner:
Utfordringen på årets seminar var å se Næringslivsringen i kortene, se hvor arbeidet står i dag for så å
rette blikket framover mot 2029: hva skal Næringslivsringen bidra med på denne veien for byggnæringen, for
studentene på studieprogrammet bygg- og miljøteknikk
og for NTNU.
Etter 15 års drift kan Næringslivsringen se tilbake på
et langsiktig og suksessrikt arbeid for å øke rekrutteringen til byggstudiet med flere og bedre kvalifiserte
søkere. Dette er gjort i samarbeid både med NTNU og
næringen. Byggområdet har mange frontfigurer som på
en utmerket måte har evnet å vise frem betydningen
av satsingen. Dette har også inspirert andre studieområder til å skape sine egne ”ringer” med tanke på
samarbeid. Prosjektet ”Fremtidens byggstudium” var
en viktig arena for å skape felles forståelse for studiets
oppbygging slik at det gavner både NTNU og nærings-

Konklusjoner:
Etter både gruppearbeid og plenumsdiskusjon samlet
seminaret seg om noen målsettinger. Det bør være
en naturlig sak at praksisplasser og bedriftsbesøk er
obligatorisk og en aktivitet gjennom hele året. Nye
undervisningsformer bør konseptualiseres og Næringslivsringen bør være en pådriver for faglig utvikling. Det
er ønskelig at flere bedrifter formaliserer sitt samarbeid
med NTNU. Det ble foreslått en egen jernbanedag
for å sette fokus på behovet for flere sivilingeniører
innen jernbanefag. Norsk næringsliv må bli bedre på å
utdanne Ph.D.’er. De mindre bedriftene må tas vare på
gjennom koordinering, bransjesamarbeid og formalisert
samarbeid. Næringslivsringen bør utvikle sin rolle som
lyttepost og en tydeligere kommunikasjonskanal.
Innen tema helse, miljø og sikkerhet (HMS) ble det bedt
om at det etableres et eget HR-prosjekt (RAMS + HMS
+ sikkerhet + etikk). Sikkerhetstenking og betydningen
av en positiv sikkerhetskultur bør gå som en rød tråd i
alle fag. Alternativt som eget fag. Aktuelle samarbeidsparter er Arbeidstilsynet, SINTEF Sikkerhet, NTNU
internt – petroleum og aktører fra næringslivet.
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FROKOSTSEMINAR 22. mai 2014, Oslo
Frokostseminaret tok fatt i oppsummeringen fra
strategiseminaret i februar hvor deltakerne etterlyste
at Næringslivsringen tok en tydeligere rolle for å øke
interessen og tilfanget av Ph.D. til byggstudiet. Styreleders fokus rettet seg mot at en Ph.D. vil bidra med:
•
•
•
•

Evne
Evne
Evne
Evne

til
til
til
til

å tilegne seg spisskompetanse
å anvende spisskompetanse
også å forholde seg til andre kompetanser
å skape virksomhet av spisskompetanse

Og at flere av disse må være på plass før man kan si
at en doktorgrad «lønner» seg, for den enkelte og for
samfunnet. Etableringen av Dr. techn. Olav Olsen AS
var i sin tid sterkt knyttet til arbeidet med to doktorgrader som skulle vise seg å danne grunnlaget for
Condeep-plattformene og det norske oljeeventyret.
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Pål Egil Rønns karriere i næringslivet
ville sannsynligvis vært like bra om han hadde en
Ph.D. i lomma eller ikke. Men den ble et godt hjelpemiddel for utvikling av refleksjon basert på systematisk
tilrettelegging. Han er opptatt av å tilrettelegg for å
stimulere nysgjerrigheten til ansatte uavhengig av om
dette skal føre til en doktorgrad eller ikke. ”Ledelse skal
inspirere - til å drømme mer, - til å lære mer, - til å gjøre
mer og bli noe mer, - da er du en god leder” (John
Quincy Adams).
Hovedbudskapet til Alex Klein-Paste, NTNU, var at
en Ph.D.-kandidat kan bli hos problemet lenge og
dermed øker muligheten for å komme fram til bærekraftige løsninger. Dette skjer bl.a. gjennom økt tilfang
av taus kunnskap fra de som er involvert og jobber
med problematikken. Ph.D. handler om tillit. Utgangspunktet for hans doktorgrad var friksjonsmålinger på
rullebanen på norske flyplasser. Fra objektiv måling til
subjektiv vurdering! Prosjektet har høynet sikkerheten
på norske flyplasser. Avinor har utviklet nye rutiner som
bidrar til økt sikkerhet. Alex’ resultat er godt mottatt
hos piloter og havarikommisjonen.
Kai Håkon Kristensen, Skanska Norge AS poengterte
at det er de menneskelige egenskapene som skaper en
forskjell. Hans prosjekt handlet om følgeforskning av 3
demonstrasjonsprosjekt i Statsbygg. Med bakgrunn i
sin erfaring reflekterte han rundt temaene:
a) Hva er verdiskaping?
b) Hvordan skape forståelse og verdi?
c) Forholdet til primadonnaeffekten og ledelse.
Hans konklusjon er at det er viktig å sikre forankring
i ledelsen som koples opp mot strategisk utvikling og
at ”sponsor” er dedikert.
I den påfølgende diskusjonen ble det gitt innspill til
elementer som det er nødvendig å se på for å legge
bedre til rette for at næringene skal se verdien av å
stimulere ansatte til videre utdanning til Ph.D.-nivå.
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Styret som studieprogramråd
Styret i Næringslivsringen fungerer som studieprogramråd for studieprogrammet bygg- og miljøteknikk.
På hvert styremøte settes det av tid til at studieprogramleder kan informere og be om råd knyttet til den
faglige innretningen og utviklingen ved studiet. Nedenfor omtales noen av de sakene som har stått på
dagsorden i 2014.
I 2014 ble det tatt opp 260 studenter. Av disse er det
43,7% kvinner.

og det tas nå sikte på at endringene trer i kraft høsten
2015.

Evaluering av bygg- og miljøstudieprogrammet:
Evalueringen av studieprogrammene er en del av
KVASS (kvalitetssikring av studieprogrammene) og skal
gjennomføres hvert 5. år. Studieprogrammet for bygg
og miljøteknikk var under lupen i 2014. Evalueringen av
byggstudiet hadde en økonomisk ramme på 0,5 mill og
betyr at det var snakk om en ”oppussing”. Fremtidens
byggstudium som ble gjennomført fra 2007 til 2009,
hadde en økonomisk ramme på 3 mill. Mye av fokuset
denne gang har blitt rettet mot BM-strengen. Tilbakemeldinger viser at den mangler den ”røde tråden”. Det
er særlig knyttet utfordringer til dagens BM1 - infrastruktur. Det har vært en egen arbeidsgruppe som har
sett på hele BM-strengen. Helse, miljø og sikkerhet
(HMS) settes på dagsorden. Spørsmålet har vært om
det skal være et separat kurs eller implementeres i de
ulike fagene. Næringen jobber for en skadefri bransje
og da er det viktig at studentene får forståelse for dette
allerede i studiet.

Rekruttering innen kritiske områder
– veg, transport, vann- og miljøteknikk:
Her er det diskutert å øke antallet som tas opp
fra ingeniørhøgskolene og muligheten for å ”styre”
studentene mot de aktuelle studieretningene, enten ved
å begrense antallet på konstruksjonsteknikk eller ved å
bruke positive virkemiddel slik at de selv velger veg/vann
eller transport. Det har vært dialog med Statens vegvesen og Jernbaneverket for å markedsføre satsningen
på transportinfrastruktur overfor disse studentene og
samtidig vurdere ulike pakketilbud (sommerjobb, prosjektoppgaver og masteroppgaver, deltidsstillinger og
jobb). Det er lagt opp til besøk til alle ingeniørhøgskoler
med byggfag.
Samarbeidsavtaler om undervisningsstøtte:
Studieprogramleder, Tore Hoven, har fått et klart ansvar
for å følge opp alle samarbeidsavtaler. Flere avtaler er nå
moden for revisjon og arbeidet har kommet godt i gang
i 2014.

På styremøtet 26. august 2014 ble forslag til ny struktur presentert. Forslaget gikk ut på å endre rekkefølgen
på fagene i BM-strengen og å oppdatere innholdet.
HMS vil bli integrert i flere av fagene på byggstudiet.
Styret som studieprogramråd uttrykte støtte til forslaget

Forvei – (forberedende veiledning):
Fakultetet har halvert bevilgningen til Forvei for 2014,
men studieprogrammet bygg- og miljøteknikk har kjørt
samme opplegg som tidligere.

Om prosjektene
REKRUTTERING
Det er gitt støtte til Realfagsløypene (tilbud til ungdomsskoler og vi deregående skoler) på 75 000 kroner i
2014. I tillegg er det jobbet videre med samarbeidet om Rollemodellprosjektet hos Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Næringslivsringen har også bidratt til at studenter har kunnet reise tilbake til sine videregående
skoler for å fortelle om studiet ved NTNU.
STUDENTSTØTTE
Det er utbetalt nærmere 240 000 kroner til ulike formål og tiltak for studentene i 2014.
SOMMERJOBBHJELPEN
Det jobbes strukturert med å formidle informasjon om mulige sommerjobber, kurs i søknadsskriving og
individuell veiledning. I 2014 var det kun få studenter som hadde behov for litt ekstra hjelp.
PC-STØTTE
Det er utbetalt støtte til 96 studenter i 2014.
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Bygg- og miljødagen 2014
Bygg- og miljødagen ble arrangert 4. november
2014. Årets arrangement foregikk i Realfagsbygget
på NTNU.
Daglig leder i Næringslivsringen, Lillian Fjerdingen,
ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for
årets tema: HMS i et utvidet perspektiv. Det etiske
grunnfjellet innen bygg, anlegg og eiendom har fått
økt fokus de siste årene, bl.a. gjennom det økte innslaget av internasjonale aktører i markedet. I tillegg har
medias interesse for ulykker innen bransjen bidratt til
gransking av risikobildet innen næringen. Programmet
tok sikte på å belyse ulike sider av disse områdene.
Møteleder for dagen var 3. års student Elise
Myhre Hverven.
Tore Hoven, studieprogramleder for bygg- og miljøteknikk åpnet sitt foredrag med å orientere om HMScharteret om en skadefri bygg- og anleggsnæring
som ble underskrevet av representanter for næringen
og Arbeids- og sosialministeren sommeren 2014. For
NTNU betyr dette å få en mer systematisk integrering
av HMS i relevante fag og gi det en rød tråd gjennom
hele studieforløpet. I tillegg er det ønskelig med både
masteroppgaver og forskningsaktivitet innen området.
NTNU var invitert til å inngå i HMS-charteret og dette
ble underskrevet etter innlegget av dekan Ingvald
Strømmen, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
på vegne av NTNU sammen med charterets representant fra Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg.
Rune Søfting og Camilla Søby fra Oslo politidistrikt
brakte oss så inn i en virkelighet som de fleste av oss
ikke kjenner så godt, men som vi bør ha innsikt i og et
bevisst forhold til. Arbeidsmarkedskriminalitet har et
mangfoldig ansikt og det er lett å tråkke feil. Ved å øke
kunnskapen om hvordan aktørene i disse nettverkene
opererer, kan vi forebygge at dette skal prege byggnæringen i framtida.
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Lars Erik Bartnes, Veidekke ASA, fokuserte på det
mer tradisjonelle sikkerhetsarbeidet som må gjøres i
bedriftene. Veidekke har, på samme måte som flere
andre aktører i bransjen, fokusert på forebyggende
sikkerhetsarbeid de siste årene. Betydningen av verdier
og holdninger ble framhevet sammen med formelle
strukturer og prosesser som sammen danner en kultur
for hvordan bedriften jobber med risikoforståelse og
ulykkesforebygging.
Etter en pause startet vi opp igjen med en orientering
om hvordan Statens vegvesen som byggherre, har
gått videre etter brukollapsen på Leangen utenfor
Trondheim 8. mai 2013. 2 mennesker døde i ulykken.
Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Sør-Trøndelag,
Eva Solvi, var nyansatt få dager før ulykken og orienterte om en bratt læringskurve med mediahåndtering,
ivaretakelse av ansatte og pårørende. Nødvendigheten
av klar rollefordeling og en god strategi for videre oppfølging i ettertid av ulykken. Den påfølgende debatten
om hva som gikk galt og hva som burde vært gjort, har
ført fram til en innskjerping av rutiner med ytterligere
fokus på risikoforebyggende prosesser.
Petter Eiken, Rom Eiendom og styreleder i Bygg 21,
fikk anledning til å avslutte foredragsdelen på BMdagen. Bygg 21 har nå etter ca 2 års prosess med
sterk involvering av representanter fra ulike deler av
næringen, lagt fram sine anbefalinger om strategier på
sentrale områder for næringen. Disse er bl.a. knyttet til:
• Å redusere kostnadsnivået med opptil 20 %
• Øke verdiskapingen med 10 %
• Bidra til brukers trivsel, helse og produktivitet ved økt
kvalitet på ulike elementer
• Økt samarbeid for mer fremtidsrettede løsninger
• Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
Oppsummert koker det ned til at bransjen må basere
seg på kunnskap, seriøsitet og attraktivitet.
Avslutningsvis fokuserte han på sikkerhet basert på
egne erfaringer og gjennom samarbeidet bl.a. i Bygg
21. Også Petter Eiken pekte på kultur som den viktigste
ingrediensen for å forebygge ulykker. Det handler om
å ta ansvar både for seg selv og andre.

Følgend
e
priser b
le
delt ut:
Innimellom ble det delt ut
priser til ulike fremragende
prestasjoner i året som har
gått:

Vegvesenprisen:
Odin Altin for en oppgave om hvordan parkering kan brukes
som planverktøy. Oppgaven er skrevet i tilknytning til institutt for
byforming og planlegging ved fakultet for arkitektur og billedkunst.
Chr. F. Grøners stiftelses pris:
Audun Mathias Øvstebø og Bård Haga Bringeland for topp
karakter i første avdeling ved studieprogrammene Bygg og miljø
og Energi og miljø.
Beste master:
Øyvind Wiig Petersen for oppgaven «Model‐based stochastic‐
deterministic State and Force Estimation using Kalman filtering
with Application to Hanko‐1 Channel Marker».
Nyskapingsprisen fra Dr. techn. Olav Olsen:
Arve Grinden for oppgaven ”Numerical Modeling of Combined
Hydraulics and Infiltration in Grassed Swales”.
Norconsults pris for beste pedagogiske
prestasjon:
Førsteamanuensis Alex Klein-Paste ved institutt for bygg,
anlegg og transport.

Alex Klein-Paste
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