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Byggutvikling sikrer
kvalitet og attraktivitet

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom bygg- og 
miljøteknikk ved NTNU, byggnæringen og fakultet for ingeniør-
vitenskap. 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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Organisering

«Norge bygger ny infrastruktur som aldri før, og i forbindelse med ny Nasjonal Transportplan er det 
planer om å bruke nær 1000 milliarder kroner på ny bane, nye veier og annen samferdsels-
infrastruktur. ’Samfunnskristiske områder’ har vært et tema for Næringslivsringen de siste årene. 
For oss betyr dette rekruttering og utdanning av tilstrekkelig antall studenter innenfor områder som 
vei, bane og VA. For bare få år siden var antall studenter på NTNU innen disse områdene faretruende 
lavt. Gjennom profi lering (prosjekt Rollemodell), sommerjobbtrainee, fokus på gode lærekrefter og 
tilbud til studenter om deltagelse på bransjearenaer har studentene fått muligheten til å bli kjent 
med disse fagene - og har valgt dem! Trenden er i ferd med å snu; vei, bane og VA har igjen blitt 
interessante fag for studentene. Dette tyder godt for framtidig samferdselsutbygging i Norge.
 
Fusjonsprosessen mellom NTNU og Høgskolene i Ålesund, Trondheim og på Gjøvik er en realitet 
og vårt ’nye’ NTNU bygg- og miljøteknikk favner nå institutter for henholdsvis Gjøvik og Ålesund, 
institutt for konstruksjonsteknikk samt et stort bygg og miljøteknikk-institutt der NTNU’s byggfag, 
VA-fag samt byggfag på Kalvskinnet er inkludert. Næringslivsringen ønsker å bli en velfungerende 
kobling mellom BAE-næring og de nye bygginstituttene på NTNU. Dette er en sak vi har jobbet 
mye med i 2016 og som vil fortsette inn i 2017. En ’nyoppusset’ Næringslivsring med god kontakt 
mot alle campus og miljøer tror vi er viktig for næringa!»

Berit Laanke (SINTEF Byggforsk)

Styret har i 2015/2016 bestått av følgende:

Næringslivet

Styreleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS 
Styremedlem  Lars Erik Hauer, Cowi AS
Styremedlem Berit Laanke, SINTEF Byggforsk
Styremedlem Gjertrud Helland, Veidekke ASA
Styremedlem Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS
Styremedlem Siri Hustad, Statens vegvesen

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

Styremedlem Tore Hoven, NTNU
Styremedlem Carl Christian Thodesen, NTNU
Styremedlem Karl Vincent Høiseth, NTNU
Styremedlem Geir Walsø, NTNU
Styremedlem Kristoff er Torbjørnsen, student
Styremedlem Maren Bysveen, student

Tom Baade-Mathiesen, 
styreleder

Lillian Fjerdingen, 
daglig leder
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Daglig leder er Lillian Fjerdingen, 
Norconsult AS. 

På årsmøtet 1. november 2016 ble Berit 
Laanke, SINTEF, valgt som ny styreleder. 
Hege Skårbekk Dammerrud fra Veidekke 
ASA, Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS og 
Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg, kom 
inn som nye styremedlemmer etter  
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS, 
Gjertrud Helland, Veidekke ASA og 
Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS. 

NTNU har gjennomført en omorganisering 
i forbindelse med fusjon med de tre 
høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 
Det har medført en endring i represen-
tasjonen fra NTNU. Institutt for vann- og 
miljøteknikk er slått sammen med institutt 
for bygg, anlegg og transport til institutt 
for bygg- og miljøteknikk. Dette miljøet 
er nå representert ved instituttleder Carl 
Christian Thodesen. Institutt for konstruk- 
sjonsteknikk fortsetter som før med 
instituttleder Karl V. Høiseth som medlem 
av styret. De tre studiestedene for bachelor 

har valgt Robert Mortensen som sin 
representant. Studentene er nå representert 
med en fra master og en fra bachelor. 
Styret etter årsmøtet ser nå slik ut:

Styreleder:
Berit Laanke, SINTEF Byggforsk 

Næringslivsrepresentanter:
Pål Egil Rønn, AF Gruppen 
Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg 
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke ASA 
Lars Erik Hauer, COWI AS 
Siri Hustad, Statens vegvesen  
Vegdirektoratet 

NTNUs representanter:
Studieprogramleder Tore Hoven, 
IV-fakultetet
Instituttleder Karl Vincent Høiseth, 
institutt for konstruksjonsteknikk
Instituttleder Carl Christian Thodesen, 
institutt for bygg- og miljøteknikk
Studieprogramleder Robert Mortensen, 
bachelor bygg Trondheim

Masterstudent:
Kristoffer Torbjørnsen

Bachelorstudent:
Bjørn Bilstad Johannesen 

Valgkomité 2016/2017
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS
Tore Hoven, NTNU 

MEDLEMMER
Pr. 15. oktober 2016 har Næringslivsringen 
56 medlemmer. Rambøll Norge AS, 
Kruse Smith Gruppen AS, Enova og 
SFE Produksjon AS har meldt seg ut. 
Stema Rådgivning AS og Vedal  
Entre prenør AS har meldt seg inn.  

ØKONOMI
Det har vært fire utmeldinger i 2016 og 
to innmeldinger. Dette har til sammen 
gitt en reduksjon i inngående medlems-
kontingent på 80 000 kroner. Til sammen 
utgjør inntekter fra medlemskontingent 
og NTNU 2 885 000 kroner i 2016. 

De største utgiftspostene er innleie av 
daglig leder, utgifter til Bygg- og miljødagen, 
strategiseminaret, PC-støtte og bidrag 
til avgangsmarkeringen for 5. klasse 
(Jonathanfesten). Næringslivsringen 
startet året med en beholdning på  
2 286 455 kroner og avslutter året med 
2 455 852 kroner. Budsjettet var vedtatt 
med underskudd. Manglende oppfyllelse 
skyldes i første rekke mindre kostnader 
knyttet til strategiseminar, informasjons-
tiltak og rekrutteringsarbeid. I tillegg kom 
arbeidet i reorganiseringsarbeidet 
senere i gang enn planlagt. 

De siste års satsing på samfunnskritiske 
områder har hatt en egen post i budsjettet. 
Prosjektet ble avsluttet i 2016. Satsingen 
på nye utviklingsprosjekt viser seg å 
være krevende å dra i gang. Dette er en 

utfordring for styret som ønsker et økt 
engasjement blant medlemsbedriftene 
for å komme med forslag til gode tiltak/
prosjekter. 

Det har i flere år vært diskutert muligheten 
til å redusere kostnadene ved innleie av 
daglig leder. I dag betales det merverdi-
avgift på avtalt timepris. NTNU har nå 
avklart at det ikke er mulig å gjøre 
endringer i dagens ordning ut fra dagens 
regelverk. I tillegg er det innhentet 
ekspertuttalelse fra RSM Advokatfirma 
AS om hvilke alternativer som kan være 
aktuelle for Næringslivsringen hvis det 
er ønskelig med en annen ordning enn i 
dag. I sin oppsummering sier de følgende:

«Det er antatt at den eneste muligheten 
Næringslivsringen har for om mulig 
kunne redusere sine kostnader er å  
ansette egen ledelse i egen organisasjon. 
Når de leier inn eksterne konsulenter 
skal honoraret ikke bare dekke andel av 
den ansattes lønn + sosiale kostnader, 
men også en fortjenesteelement samt 
både lovpålagte og frivillige forsikringer 
og pensjon. 

Den optimale kostnadsbesparelsen  
vil utgjøre fortjenesteelementet og 
merverdiavgiften. Det forutsetter at 
andre elementer som lønnsnivået til 
ansatte, forsikringsordninger og pensjons- 
ordninger blir på samme nivå som det 
som er innbakt i dagens konsulenthonorar, 
evt. økte sådanne i fremtid. Hvorvidt 
Næringslivsringen som egen arbeids-
giver vil kunne oppnå dette, eller i hvert 
fall lønns- og sosiale kostnader som 
ikke utligner hele besparelsen på 
merverdiavgift og fortjenesteelement har 
vi ikke grunnlag for å si noe om per i 
dag. Det er Næringslivsringen og NTNU 
nok nærmest til å foreta en beregning 
og vurdering av. Vi vil imidlertid anta at 
med økt antall ansatte grunnet nevnte 
utvidelse av NTNU, vil mulighetene til å 
etablere en egen, tilstrekkelig kostnads-
effektiv ledelse være større.»

Denne avklaringen vil bli tatt med i 
reorganiseringsprosjektet som startet 
høsten 2016 med bakgrunn i NTNUs 
fusjon. 
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VIRKSOMHET

Det er avholdt 5 styremøter, et strategiseminar og en workshop siden årsmøtet 2015. Totalt er det behandlet 
35 saker i perioden. Næringslivsringens rolle og framtid i forbindelse med fusjonen mellom NTNU og høg-
skolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund har fått mye fokus i året som har gått. Særlig har spørsmålet om 
hvordan rollen som studieprogramråd skal ivaretas, vært diskutert. I tillegg har det vært brukt tid på arbeidet 
med de samfunnskritiske områdene transport, vann og miljø. Næringslivsringen har jobbet med å bli tydeligere 
på hva engasjementet i utdanningen betyr for bedriftene. Hva får de igjen for å bruke tid på NTNU? Nedenfor 
omtales noen av de temaene som har hatt sterkest fokus.

Samfunnskritiske områder
Dette prosjektet startet i 2014 og ble vedtatt videreført 
både i 2015 og 2016. Målsettingen har vært å øke 
interessen for fagene innen transport og vann og avløp. 
Prosjektet har vært ledet av Tom Baade-Mathiesen, 
Norconsult AS. 

Prosjektet har defi nert 4 arbeidsområder som det 
redegjøres for nedenfor:

a) Profi lering; Det ble etablert et samarbeid med 
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering om prosjektet 
Rollemodell, som ble en viktig del av dette prosjektet. 
Her ble det jobbet med å engasjere rollemodeller fra 
byggnæringen og 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 som rollemodell. Statens 
veg vesen og vannmiljøet i Norconsult var piloter for 
arbeide t. Rollemodellprosjektet har laget følgende 
oversikt for perioden 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016: 
Se tabell 1 til høyre.

Følgende fylker har invitert rollemodellene på skole-
besøk: Østfold, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 
Vest-Agder, Rogaland, Akershus, Oslo, Nordland, 
Vestfold, Møre og Romsdal og Aust-Agder. 
 
b) Sommerjobbtrainee for 1. klassinger ved byggstudiet 
på NTNU har vært gjennomført to ganger; sommeren 
2015 og sommeren 2016. I 2016 kunne studentene 
søke på 20 plasser hvor det var lagt opp til en ukes 
undervisning i 3D-modellering ved NTNU. Deretter fi kk 
de sommer jobbplass hos fi rma/off entlige etater som 
hadde meldt interesse for å bidra i prosjektet. 

Bedrift
Antall 

rollemodeller Invitasjoner
Elev-
antall

Aas-Jakobsen 1 4 280

Asplan Viak 10 3 86

D.N.Veritas 3 2 60

DNV GL 1 0 0

Cowi 3 1 30

Jernbaneverket 2 4 265

Kruse Smith 1 0 0

Multiconsult 8 5 387

NGI 1 0 0

NTE 5 2 62

NVE 4 0 0

Norconsult 8 7 230

Norsk Vann 1 0 0

*Sintef 14 20 500

Statoil 63 30 850

Statens vegvesen 13 8 242

Sweco 3 2 60

Veidekke 3 3 105

Totalt 3157

STYREMØTER

* Hentet fra alle Sintef sine avdelinger 
Tabell 1: Tabellen viser invitasjoner til skolebesøk perioden 
01.10.15 – 01.10.16.

6



c) Infrastrukturdagene (24. og 25. mai 2016). Årets 
arrangement var lagt til Stavanger. Næringslivsringen 
sendte ut tilbud om å dekke reise og opphold for inntil 
10 byggstudenter. To sendte inn søknad. Disse fi kk to 
fi ne dager i Stavanger.

d) Felles satsing om å skaff e gode lærere og skape 
økt interesse for infrastrukturfagene blant studenter. 
Første samling rundt dette tema ble holdt i juni 2015. 
Statens vegvesen og Jernbaneverket sammen med RIF 
og Norsk Vann arrangerte seminar på Gardermoen hvor 

bl.a. dette ble satt på dagsorden. Videre jobbing skulle 
skje i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og de 
aktuelle etatene. 

Som følge av endringene som nå følger av fusjons-
prosessen i NTNU, vedtok styret i Næringslivsringen 
i februar 2016 at arbeidet integreres i NTNUs videre 
satsing, mens Næringslivsringen inntil videre prioriterer 
å rette blikket mot nye utfordringer. Det betyr at 
satsingen ble avsluttet som prosjekt i Næringslivsringen. 

Synliggjøring/markedsføring av Næringslivs-
ringen
En organisasjon som Næringslivsringen må forvente en 
viss utskifting blant medlemsmassen. I det siste året er 
det fl ere sentrale bedrifter som har valgt å melde seg 
ut bl.a. på grunn av stram økonomi og usikkerhet om 
eff ekten av medlemskapet som begrunnelse. Dette 
bekymrer styret som mener det er kortsiktig tenking. 
Styrets medlemmer har bidratt i arbeidet med å prøve 
å gjøre nytten av medlemskapet mere tydelig og mere 
kjent. Det er laget en forbedret powerpoint-presentasjon 
som styremedlemmene kan bruke når de presenterer 

Næringslivsringen. Det er laget et eget innmeldings-
skjema på hjemme sidene og det ble forsøkte å utfordre 
styremedlemmene til en vervekampanje. Dette har ikke 
gitt så mange innmeldinger, men det er å håpe at dette 
kan komme på litt sikt. Ambisjoner om å vokse vil 
henge sammen med hvordan Næringslivsringen skal se 
ut når man nå inkluderer de nye geografi ske områdene 
for bachelor utdanning. Det er viktig å ha en grunnstamme 
slik at driften er forutsigbar og at styret kan trekke inn 
representanter fra medlemmene i ulike sammenhenger 
hvor utdanningen er avhengig av å være i godt inngrep 
med næringen. 

Fusjon NTNU og høgskolene i Ålesund, Gjøvik 
og Sør-Trøndelag
Høsten 2015 ble det fattet vedtak om fusjon mellom 
de ovenfor nevnte utdanningsstedene. Dette var ledd i 
en strukturgjennomgang for universiteter og høgskoler 
i Norge hvor målet var å redusere antall enheter. For 
byggstudiet betyr det at det nå skal undervises innen 
fagområdet på alle de fi re utdanningsstedene. Prosessen 
har inneholdt en full gjennomgang av både fakultets-
struktur og instituttstruktur og Næringslivsringen har 

gitt innspill til begge. I tillegg er det gitt innspill til 
arbeidet med utvikling av innretningen på studie-
programråd og studieprogramledelse. 

Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk blir nå en 
del av fakultet for ingeniørvitenskap og blir fordelt på 
institutt for konstruksjonsteknikk og institutt for bygg 
og miljøteknikk. Det siste blir også institutt for bachelor-
utdanningen i Trondheim. Det er så langt ikke avklart 
hvordan studieprogramråd og studieprogramledelse blir 
organisert.
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Tema for årets strategiseminar var fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen 
i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det var satt opp følgende mål og hensikt for samlingen: 

• Informere om den «nye» byggutdanningen ved NTNU
• Fortelle hvordan NTNU tenker at dette skal komme næringen til gode
• Få byggnæringens tanker om hvordan NTNU nå kan bidra til utvikling
• Gi innspill til diskusjonen om instituttstruktur
• Diskutere Næringslivsringens rolle
  - ansvarsområde
  - styrets sammensetning
  - hovedfokus

Med bakgrunn i kartleggingen som 
ble gjort for NTNU og foreløpige 
vurderinger av næringens framtid, 
ble det laget et tankekart som 
identifi serer hva som bør diskuteres 
knyttet til Næringslivsringens rolle 
og framtid.

Oppsummeringen av diskusjonene 
er gjort i form av to tankekart som 
illustrerer NTNUs situasjon.

STRATEGISEMINAR 
16. februar 2016
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FRA FROKOSTSEMINAR OG FAGSEMINAR TIL WORKSHOP   
11. mai 2016

Med bakgrunn i strategiseminaret bestemte styret å bruke 
innspillene fra strategisamlingen i planleggingen av en 
workshop på campus Gjøvik for å jobbe videre med 
grunnlaget for Næringslivs ringens rolle. Her ble det satt av 
god tid til presentasjon av bachelorstudiene i Gjøvik, 
Ålesund og Trondheim. Likheter og forskjeller ble identifi-
sert. Holdningen til samordning er noe ulik, men diskusjo-
nene om dette var åpne og konstruktive. 

Det ble vedtatt å lage en uttalelse om Næringslivsringen 
som studieprogramråd for studieprogrammet bygg- og 
miljøteknikk. Her kom det fram at det er noe ulikt syn på 
om det skal være et felles studieprogramråd for hele studiet 
eller om det skal skilles mellom master og bachelor. Dette 
ble tydeliggjort i uttalelsen som ble sendt dekanus. 

Videre ble det enighet om å invitere kontaktpersonene fra 
Gjøvik, Ålesund og Trondheim til styremøtene inntil et nytt 
styre er definert og valgt. 

I et styremøte 16. juni 2016 ble det vedtatt å opprette en 
egen prosjektgruppe som skal vurdere om det er behov for 
endring av formål og målsetting for Næringslivsringen p.g.a. 
fusjonen ved NTNU. Grunnlaget for arbeidet har følgende 
formulering:

«Bakgrunn: Fusjonen ved NTNU utløser behov for reetablering 
av Næringslivsringen. Det etableres en prosjektgruppe med 
mandat om å utvikle en ny modell for Næringslivsringen. Den 
nye modellen må ta utgangspunkt i dagens og morgendagens 
utfordringer for byggnæringen. Resultatet skal ferdigstilles ved 
utgangen av august 2017 slik at forslaget fra prosjektgruppen 
kan styrebehandles i forbindelse med forberedelse av saker til 
årsmøtet i november 2017. 

Oppdraget: Prosjektgruppen skal utarbeide forslag til fornyet 
formål med Næringslivsringen, herunder fokusområder 
(prosjektområder). Det skal legges fram et forslag til plan som 
konkretiserer formålet, tiltak, organisering og arbeidsform. 

Styret skal ha en statusrapport på styremøtene og bidra med 
avklaringer underveis. 
Den nye modellen må ta utgangspunkt i dagens og morgen-
dagens muligheter og utfordringer for bygg studiet innen NTNU. 
Følgende punkter SKAL omtales:  
• Funksjonen som studieprogramråd
• Organisasjonsmodell og arbeidsform
• Møteplasser og arrangement i regi av  
 Næringslivsringen 
• Kontingentmodell

Det etableres en egen lukket mediekanal for kommentarer og 
innspill fra medlemsbedriftene. 

Framdrift: Arbeidsgruppa lager en fremdriftsplan for arbeidet. 
Arbeidsgruppa vurderer hvordan strategiseminaret som holdes  
i februar hvert år, kan brukes i arbeidet. Nedenfor følger en 
oversikt over styremøter i Næringslivsringen, datoer for 
strategiseminaret i Næringslivsringen og datoer for årsmøtet.»

Det ble gitt en orientering om prosjektet på årsmøtet  
1. november 2016. 

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 2016.

I 2016 ble det tatt opp 201 studenter på det 5-årige 
masterprogrammet og 77 studenter på det 2-årige master-
programmet. Opptakskravene er på samme høye nivå som 
tidligere.

De fleste endringer som ble foreslått i den 5-årige evalu-
eringen i 2014/15 er nå implementert. Det har medført mye 
større valgfrihet for studentene i 3. årskurs. De har færre 
obliga toriske fag og flere fag er flyttet ned fra 4. årskurs. Vi 
har fått positive tilbakemeldinger på denne endringen både  
fra studenter og vitenskapelige ansatte. BM-fagene (bygg-  
og miljøfagene) har fått noe endret innhold og rekkefølge. 

NTNU har deltatt aktivt i charteret for en skadefri bygg-  
og anleggsnæring. Institusjonen har forpliktet seg  
til å integrere HMS som en rød tråd i aktuelle fag og å 
utdanne studenter med gode HMS-holdninger. Faget 
«Sikkerhetsstyring i bygg og anlegg» ble for første gang 
gjennomført våren 2015 med hele 80 studenter. Det er 
også ansatt en vit.ass i HMS. Han skal foreta en systematisk 
gjennomgang av alle BA-fag med tanke på implementering 
av egnede HMS-moduler. I tillegg skal han delta på 
forskningsaktiviteter knyttet til HMS i samarbeid med 
bransjen.
 
Studieprogrammet har også ansatt en vit.ass i BIM (building 
information modeling). Det har tatt noe lenger tid med 
implementering av BIM i aktuelle fag, enn forventet. Tiltaket 
med bruk av NovaCad i BM 2, Vann og miljøteknikk, ble 
utfordrende på grunn av mange studenter og problemer 
med datasaler. Det tas sikte på å ansette en professor II 
tidlig i 2017 med hovedansvar for implementering av BIM  
i aktuelle fag.

Prosjektet «Rekruttering innen kritiske områder – veg, 
transport, vann- og miljøteknikk» har hatt en positiv effekt 
på valg av studieretning. Det har skapt stor økning i antall 
studenter som velger veg- og transportfag mens noen 
færre velger studieretningen vann og miljøteknikk. Det siste 
skyldes spesielt et dårligere arbeidsmarked innen vannkraft 
som kom tydelig fram i forbindelse med rekruttering av 
nyutdannede i 2015. Rekrutteringsprosjektet til kritiske 
områder er avsluttet i 2016.
 
Avtalene med bygg- og anleggsnæringen om bidrag til 
undervisning innen fag på bygg- og miljøteknikk, har etter 
hvert fått et annet innhold enn intensjonen etter Fremtidens 
byggstudium.  I dag etableres det i mye større grad avtaler 
direkte mellom bedrifter og aktuelle fagmiljø ved bygg- og 
miljøteknikk. Det gjelder både finansiering av vit.asser, 
professorat og forskningsaktiviteter. 
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Topplederforum
Dekan Ingvald Strømmen ønsket velkommen og understreket betydningen av denne årlige 
møteplassen mellom NTNU og industrien/næringen.

Ingvald Strømmen åpnet med å kommentere NTNUs fusjon 
med høg skolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Målet 
er at det te skal heve kvaliteten både på masterstudiene og 
bachelorstudiene, videre at dette skal bidra til en sterkere 
kopling til forskningsaktiviteter. På Topplederforum 2015 
ble det uttrykt et sterkt ønske om at bygg og deler av 
arkitektur ble slått sammen i forbindelse med fusjonen. 
Dette skjedde ikke. Det jobbes imidlertid med å videreføre 
gode samarbeidsrelasjoner mellom bygg og arkitekt.

Det nye fakultet for ingeniørvitenskap har åtte institutter. 
Byggutdanningen blir fordelt på to institutter i Trondheim. 
Ålesund og Gjøvik har byggutdanning som vil koordineres 
med byggutdanningen i Trondheim. Arbeidsdeling og 
koordinering av oppgaver blir et viktig tema for driften av 
fakultetet. Ved å bli et stort og kraftig fakultet har NTNU 
stor tro på å få både strategisk vilje og evne til å satse 
der det kreves.

Søkningen til studieprogrammene har vært veldig god 
i 2016, bachelorutdanningen har samlet sett hatt 20% 
økning. Søknaden til fem-årig master har vært stabil. 

IV-fakultetet har fått sitt første European Research Council 
(ERC)-grant, en meget høythengende stipend ordning i 
Europa, basert på høy kvalitet og høy risiko innen forskning. 
NTNU og industrien må tenke sammen på hva som er de 
viktige områdene å være framtidsrettet på. Forumet har hatt 
fokus på å få opp antallet Ph.D.-studenter, de siste årene har 
vi tatt opp ca 150 Ph.D.-kandidater pr år. 

IV-fakultetet er vertsfakultet for ett og partner i fem nye 
forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) fra 2017. 
Fakultetet jobber med revisjon av forskningsstrategien. 
Dette er en viktig prosess for integrering av nye og gamle 
fagmiljøer i ny organisasjon. Næringslivsringen har 
bidratt med deltakere fra næringslivet til dette arbeidet. 

Deretter var ordet fritt og diskusjonene i gang.

REKRUTTERING Det er jobbet videre med samarbeidet om Rollemodellprosjektet hos Nasjonalt 

senter for realfagsrekruttering. Næringslivsringen har også bidratt til at studenter har reist tilbake 

til sine videre gående skoler for å fortelle om studiet ved NTNU. Dette er nærmere omtalt under 

prosjektet Samfunnskritiske  områder. Prosjektet ledes av studieprogramleder Tore Hoven, NTNU.

STUDENTSTØTTE Prosjektet ledes av Jarle Refseth, Skanska AS. I tillegg deltar Andreas Tessem, 

Statens vegvesen sammen med to studenter. Dette prosjektet fi kk tildelt 275 000 kroner for 2016. 

Prosjektet har hatt fi re møter i perioden. De største tildelingene har gått til Aarhønekroa, generell støtte 

til H.M. Aarhønen med undergrupper, generell støtte til Vandrende Bjelke (studieprogrammets turgruppe) 

inkludert støtte til skredkurs, instrumenter til studentorkesteret Dragern, fotballagene, Piker med Spiker og 

studentavisa Spikers Kårner.

SOMMERJOBBHJELPEN I tillegg til den vanlige bistanden til studenter som sliter med å fi nne 

sommerjobb ble det også i år laget et eget BIM-kurs for studentene i 1. klasse umiddelbart etter 

semesteravslutning på våren. Dette er nærmere omtalt under prosjektet Samfunnskritiske områder. 

Prosjektleder for sommerjobb arbeidet er Sif Løvdal, AF Gruppen. 

PC-STØTTE Det er utbetalt støtte til 145 studenter i 2016. Arbeidet med behandling av søknader 

og  utbetalinger håndteres av en student fra Industrikontakten sammen med daglig leder. 

Om prosjektene
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Tema for Bygg- og miljødagen 2016 var: Byggstudiet i et samfunnsperspektiv. 
Møteleder var prof. Ole Jonny Klakegg, NTNU. 

FOREDRAG:

• Adm. dir. Jon Sandnes, BNL, hadde første foredrag om byggnæringens 
utfordringer og NTNUs oppstøttende rolle.

• Anette Aanesland, teknologi- og utbyggingsdirektør 
Nye Veier – Vi bygger gode veier raskt og smart

• Sindre Lindheim-Minde, student NTNU: 
Byggstudiets mange fasetter opplevd gjennom en uke i Singapore

• Anne Beate Hovin, konsulent Avinor: 
Myk risiko og vellykket åpning av nye Oslo Lufthavn Gardermoen

• Kevin Ford, tidl. astronaut i NASA, nå førsteamanuensis NTNU: 
NTNU and Norway – Joining the Trek to the Final Frontier

Adm.dir. Per Kristian Jakobsen tildeler 
Norconsults pris til beste underviser på 
byggstudiet, NTNU, Kelly Pitera.

Næringslivsringens pris for beste master  
Mareike Anika Becker «Assessment of Downspout 
Disconnection by Modelleing Infi ltration Potential in Urban Areas»  

Vegvesenets pris for beste master innen vegfag         
Magnus Frestad Nygaard «Waiting time strategy for 
Public Transport Passengers»

Norconsults pris til beste pedagog
Kelly Pitera, førsteamanuensis institutt for bygg, 
anlegg og transport

Nyskapingsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS
Veronika Krathe «Aero-Hydro dynamic analysis 
of off shore wind turbines»

Jerbaneverkets pris for beste master innen jernbaneteknikk 
Andrea Liereng «Iskjøving i grøfter og skjæringer langs veg 
og jernbane. Prosesser, årsaker og forebyggende tiltak»

Øyvind Hunding Hofgaard «LCC for ballastert jernbanespor»

 «Assessment of Downspout 

Følgende priser ble delt ut:

Bygg- miljødagen 2016
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