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BYGG- OG MILJØDAGEN 2018 
Bygg- og miljødagen ble gjennomført 6. november 2018 med stor deltakelse både på foredrag og på bedriftsstands. 

Hans Olav Storkås - NRC Group, Kjell Eriksson - DNV GL, Jo Mortensen – Skanska og Grete Aspelund, Sweco deltok i paneldebatt om forståelsen 
og betydningen av samhandling og samarbeid i lys av den digitale framtida. Student Per Urnes (t.h.) var møteleder.  
 
Det ble holdt foredrag av Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, professor Ole Jonny Klakegg, NTNU, rådgiver ved St. Olav 
Hospital Tor Åsmund Evjen, student Kristoffer Monsen og instituttleder ved NTNU Carl Chr. Thodesen.  
Følgende priser ble delt ut: 
Beste master til Erlend Spets for oppgaven «Scan to BIM, using smartphone 3D scanning». 
Beste bachelor til Jonas Ødegaard, Bjørnar Keiseraas og Sander Skjølsvik for oppgaven «Massivtre som bærekraftig 
byggesystem i flermannsbolig.» 
Nyskapingsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS til Marie Eliassen og Åshild Huseby for oppgaven «The Digital 
Workflow of Parametric Structural Design - Developing Grid Shells in a Nordic Climate” 
Vegvesenets pris til Eskild Bakke for oppgaven «Hvilke faktorer påvirker bysykkelbruken I Oslo?» 
Jernbanedirektoratets pris til Anders Nygaard Knutzen og John-Arne Berg Sivertsen for oppgaven “Dynamic 
Identification and Modelling of a Pantograph” 
Norconsultprisen til beste underviser/undervisningsopplegg gikk til professor Vikas Thakur, institutt for bygg- og 
miljøteknikk. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
ÅRSMØTE 2018 
Årsmøtet i år inneholdt tradisjonelle poster som godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett. Deretter var det 
valg av nye styremedlemmer. Fra 6. november 2018 består styret av følgende representanter:  
Styreleder Berit Laanke, SINTEF. Styremedlemmer fra næringen er Pål Egil Rønn – AF Gruppen AS, Lars Erik Hauer 
– COWI AS, Siri Hustad – Statens vegvesen, Hege Dammerud – Veidekke Entreprenør AS og Janicke Garmann, 
Norconsult AS. Studentrepresentanter er Knut Reidulff fra masterstudiet og Henriette Strehl fra bachelor. Fra NTNU 
sitter Tore Hoven, Karl Høiseth, Carl Thodesen, Terje Tvedt, Jan Steinar Egenes og Robert Mortensen.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
MEDLEMSSAMLING 2019 
Næringslivsringen har tradisjon for å samle representanter fra medlemsbedriftene til en faglig/strategisk samling i 
begynnelsen av hvert år. Tradisjonelt har dette skjedd i begynnelsen av februar. Til neste år vil dato være 21. mars og 
vi har allerede bestilt møterom på Radisson BLU Hotel, Trondheim Airport. Tema vil være InnovasjonsArena Bygg. 
NTNU har ambisjoner om å få mere ut av sine forskningsprosjekter i form av kommersiell virksomhet. Dette ønsker de 
å utvikle sammen med næringslivet. For byggområdet har Næringslivsringen blitt utfordret til å ta en rolle som 
fasilitator. Samlingen vil gi medlemmene anledning til å gi innspill til hvordan NTNU bør legge til rette for samarbeid 
med næringen for å lykkes.  
Vi håper dere setter av dagen allerede nå! 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
STATENS VEGVESEN INFORMERER 
Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR inviterer gjennom prosjektet KlimaGrunn til samarbeid for å utvikle 
miljøvennlige løsninger for å hindre kvikkleireskred uten å måtte gjennomføre store terrenginngrep. I 2019 kunngjøres 
en konkurransen hvor målet er å få utviklet klima- og miljøvennlige sikringsmetoder. Innovasjon Norge har tildelt 
KlimaGrunn inntil 10 millioner som skal brukes til å dekke utviklingskostnader hos leverandører. 
Vi oppfordrer bransjen til å bidra med informasjon som vi kan bruke i en intern kartlegging av «state of the art. Ønsker 
du eller din virksomhet å bidra med informasjon, sendes denne til Heidi Kjennbakken 
(heidi.kjennbakken@vegvesen.no). Mer informasjon finnes på Doffin. 
26.november 2018 arrangeres dialogkonferanse hvor du får høre mer om myndighetenes utfordringer, og utvikling 
innenfor temaet hos leverandører og FoU-miljøer. Påmelding til dialogmøtet finnes på Nasjonalt program for 
leverandørutvikling sine hjemmesider. For mer informasjon, se Statens vegvsens hjemmesider. For ytterligere 
spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Tonje Eide Helle (tonje.helle@vegvesen.no).  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
NYTT MEDLEM 
Næringslivsringen ønsker Bane NOR velkommen som medlem.         


