ÅRSRAPPORT 2017

Byggutvikling sikrer
kvalitet og attraktivitet
Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom studenter,
næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk
ved NTNU. 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.

«Vi har lagt bak oss et år med stort fokus på etableringen av et
større og bredere NTNU. Gjennom fusjonen med høgskoleutdanningen i Trondheim, i Ålesund og på Gjøvik, har både NTNU generelt
– og byggmiljøet spesielt - vokst betraktelig. Det har også fått en
bredde gjennom bacherlorstudentene og ikke minst gjennom lærekreftene. Norge er et annerledesland i universitetssammenheng
med tanke på de tette båndene mellom undervisningsmiljøet på
NTNU og det norske næringsliv. Høgskolenes inntog i NTNU-systemet
har styrket denne nærheten. Høgskolene bringer med seg kontakter
fra lokalt næringliv i Ålesund, på Gjøvik og i Trondheim. Dette må
NTNU utnytte til fulle, og vi i Næringslivsringen skal bidra. Ett av
bidragene er å styrke møteplassene mellom næringsliv, studenter
og lærekrefter både lokalt og nasjonalt. Dette skal vi fortsette med i
2018.»
Berit Laanke (SINTEF Byggforsk)

3

ORGANISERING
Styret har i 2016/2017 bestått av følgende:
Næringslivet

Berit Laanke,
styreleder

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Berit Laanke, SINTEF Byggforsk
Lars Erik Hauer, Cowi AS
Siri Hustad, Statens vegvesen
Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg
Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke ASA

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

Lillian Fjerdingen,
daglig leder

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tore Hoven, NTNU
Carl Christian Thodesen, NTNU
Karl Vincent Høiseth, NTNU
Robert Mortensen, NTNU
Kristoffer Torbjørnsen, student
Bjørn Bilstad Johannesen, student

Daglig leder er Lillian Fjerdingen, innleid fra Norconsult AS.
På årsmøtet 7. november 2017 var Berit Laanke, Lars Erik Hauer og Siri
Hustad på valg. Alle tre ble gjenvalgt. Berit Laanke for ett år, Lars Erik Hauer
og Siri Hustad for to år. Berit Laanke ble gjenvalgt som leder for ett år.
Som en følge av endringer i vedtektene, utvides styret med to medlemmer:
universitetslektor Terje Tvedt, NTNU Ålesund og universitetslektor
Jan Steinar Egenes, NTNU Gjøvik.

ØKONOMI
Budsjettet for 2017 er lagt opp med
et underskudd på 627 000 kroner. Da
var inntektene fra medlemskontingent
og bidrag fra NTNU satt til 2 930 000
kroner. Ved årets slutt viser inntektene
2 890 000 kroner. Endringen på
40 000 kroner skyldes redusert
kontingentinngang p.g.a. utmeldinger.
De planlagte utgiftene er budsjettert
til 3 557 000 kroner. Dette gir et
underskudd på 642 000 kroner.
Ved utgangen av året viser regnskapet
et totalt forbruk på 3 582 332 kroner.
Avslutning av PC-prosjektet endte

med en utbetaling på nærmere
600 000 mot 350 000 som var
budsjettert. Kostnadene til Bygg-og
miljødagen ble også noe høyere enn
budsjettert i og med at Næringslivsringen sponset deltakelse for studenter
fra campusene i Gjøvik og Ålesund.
Utgiftene til strategiseminaret viser
en overskridelse på ca. 10 000.
Regnskapet for 2017 inneholder en
utbetaling på 100 000 til Norgesuniversitetet og prosjektet «Digital
læring». Dette var en aktivitet som det
var budsjettert med i regnskapet for
2016, men p.g.a. sein fakturering har
den kommet i 2017.
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MEDLEMMER
Ved utgangen av året har Næringslivsringen 56 medlemmer. Concrete
Structures AS og WSP Engineering,
tidligere Høyer Finseth AS har meldt
seg ut. Nye medlemmer er OBOS
og Sohlberg & Toftenes AS.

Næringslivsringen har brukt mindre
enn budsjettert på informasjonstiltak,
rekruttering, studentstøtte, Excom,
reorganiseringsprosjektet og reise for
daglig leder. Regnskapet for Næringslivsringen viser en saldo på 1,788 520
mill. kroner pr 31. desember 2017.

VIRKSOMHET
Styremøter
teknikk og fakultetet for arkitekt og design. Styret har uttrykt
sine synspunkt via brev som er fulgt opp med møter hvor
daglig leder og studieprogramleder har deltatt. Så langt er
det enighet om å jobbe med mulighetene for samarbeid.
I første omgang jobbes det med bedre muligheter for arkitektstudentene å delta i Eksperter i team.

Det er avholdt 5 styremøter og et strategiseminar siden
årsmøtet 2016. Totalt er det behandlet 37 saker i perioden.
Funksjonen som studieprogramråd for studieprogrammene
innen bygg- og miljøteknikk har hatt ekstra stor plass i året
som har gått. Det er mange biter som skal på plass i
forbindelse med det pågående harmoniseringsarbeidet
etter fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag,
Gjøvik og Ålesund. Næringslivsringens styremedlemmer
har hatt stort engasjement knyttet til dette.

Styret har også utfordret NTNU til å bli tydeligere og mer
aktive i utviklingen av hvordan utdanningen skal ta opp
i seg bruk av digitale verktøy. Som et bidrag til NTNUs
undervisning har Næringslivsringen i 2017 sponset en ukes
sommerkurs i BIM for studenter i første studieår på bachelor
og masternivå. BaneNOR og Statens vegvesen har i tillegg
sponset reise/oppholdskostnader for til sammen 8 studenter
fra Gjøvik og Ålesund. Styret har i sine møter vært tydelig
på behovet for kompetanse innen digitale verktøy. Dette
har resultert i at det nå bygges et eget laboratorium ved
institutt for bygg og miljøteknikk hvor studentene kan drive
forsøk og få opplæring basert på konkrete prosjekt.

Styret har oppnevnt representanter fra Næringslivsringen til
å delta i arbeidet med å revidere NTNUs forskningsstrategi.
Disse har vært Birgit Farstad Larsen (COWI AS), Eirik Skjetne
(Statens vegvesen) og Sigbjørn Aslesen (Veidekke Entreprenør).
Et annet sentralt tema har vært ønsket om et nærmere
samarbeid mellom studieprogrammene bygg- og miljø-

Prosjekt reorganisering av Næringslivsringen
Høsten 2016 etablerte styret et eget reorganiseringsprosjekt
for Næringslivsringen med Tom Baade-Mathiesen, Norconsult
AS som prosjektleder. Mandatet til gruppen var å utarbeide
forslag til fornyet formål for Næringslivsringen, herunder
fokusområder (prosjektområder). Det ble bedt om et forslag
til plan som konkretiserer formålet, tiltak, organisering og
arbeidsform. Styret ba om rapportering i styremøtene slik
at de kunne bidra med avklaringer underveis. Den nye
modellen skulle ta utgangspunkt i dagens og morgendagens
muligheter og utfordringer for byggstudiet på NTNU med
fokus på følgende punkter:

Prosjektgruppen har valgt å avstå fra å definere aktiviteter
og framtidige prosjekter for Næringslivsringens virksomhet.
Styret har derfor valgt å bruke et eget styremøte for å
diskutere hva som bør være Næringslivsringens fokus i
de nærmeste årene. Dette har så langt resultert i følgende
anbefalinger:
Rekruttering
Undervisning
Arena

Funksjonen som studieprogramråd
Organisasjonsmodell og arbeidsform
Møteplasser og arrangement i regi av Næringslivsringen
Kontingentmodell
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STRATEGISEMINAR 13. FEBRUAR 2017
Næringslivsringen hadde sin årlige strategisamling på Scandic Hell Hotel 13. februar 2017. Bakgrunnen for årets samling
var byggstudiet i det «nye» NTNU der bachelorutdanningen har kommet inn og instituttstrukturen er endret. Styret ønsket
at Næringslivsringen skal forbli en aktiv samarbeidspartner i utviklingen av byggstudiet på vegne av en ambisiøs og
framoverlent næring. Dette er særlig knyttet til Næringslivsringen sin rolle som Studieprogramråd og i forhold til samarbeid
om rekruttering til studiet.
På samlingen ble følgende spørsmål stilt:
•

Hva eller hvem er driverne innen byggområdet fram mot 2025? Teknologi eller klima? Befolkningsendringer eller bærekraft?

•

Hvilke ingeniører har byggnæringen behov for framover? Hvem ser vi etter?

Ved å svare på disse spørsmålene håpet styret å se hvilken rolle Næringslivsringen kan og skal spille i årene framover.
Tabellen nedenfor er et forsøk på å strukturere innspillene som kom fra de ulike gruppearbeidene.

Oppsummering av innspill fra kafésamtaler og Speakers Corner
mandag 13.02.2017

Hva er bidraget fra Næringslivsringen til bachelor- og masterstudiet?

Når er Næringslivsringen en suksess for bedriftene?

•
•
•
•
•
•

Generelt
• Skape møteplasser for bedrifter og studenter som ellers ikke ville
eksistert
- Gjerne relatert til undervisning og forskning
- Også isolert sett for bedriftene (bedpres o.l.)
• Engasjere lokale bedrifter rundt NTNU, også kommuner
- Reklamere tydeligere for bedriftenes utbytte av NLR, spesielt mht.
bachelor+master-studenter
		 - Medlemmer får tverrfaglig kompetanse og ser andre måte
å tenke og arbeide på
		 - Spesielt mindre bedrifter med få ingeniører har stort utbytte,
mye pga. de ikke har noen selvstendig påvirkningskraft relatert
til NLRs agenda.
• Følge studentene fra de starter på NTNU til de er ferdige gjennom
sommerjobber, EiT, etc.
• Utvikle NLR til å også bli en arena internt for medlemsbedriftene
(for faglige diskusjoner f.eks.)
- Dette passer kanskje ikke helt inn i NLRs mandat?
• Samarbeide tverrfaglig med f.eks. Ark, IKT, etc.
- Invitere andre linjer/bedrifter inn i NLR?
• Gjøre NLR mer studentstyrt?
• Gjøre NLR litt mer kjent blant studentene.
• Gjøre studentene mer attraktive.
• Forslag om at bedriftene gjennomfører case-oppgaver og/eller
internship for studentene ila. semesteret.
• Gjennomføre en spørreundersøkelse som tar for seg bedriftenes
etterspørsel etter forskjellige typer kompetanse, slik at studentene
kan se hvilken kompetanse som er mest etterspurt.

Næringa er avhengig av flinke folk på alle nivå
Viktig å fortsette med praksis på bachelor
Likhet mellom dei ulike studiestedane
Viktig å ikkje berre ha teori på 5-årig – master. Må f.eks. kunne DAK
Beholde både 3+2 og 5
Viktig at bachelor ikkje blir «skvisa» ut. Begge trengs i næringa.

Studenter
• Nok studenter ut av NTNU
- Hva er nok? F.eks. få studenter innenfor VA, vei og akustikk.
• Gode studenter ut av NTNU
- Høy kvalitet
• Suksess når studentene som uteksamineres tilfredsstiller bedriftenes
behov (antall, spesialisering, kvalitet).
• Utfordre studenter til å skille seg ut fra mengden (evt. gjennom fag?).
Undervisning
• Påvirke studentenes undervisning slik at kandidatene faktisk
kan bidra med noe nytt i bedriftene.
• Lære studentene endringsvilje og endringskompetanse, samt
innovasjonsrelaterte fag.
• Lære studentene konflikthåndtering og empati.
«Hvordan tenker de på andre siden av bordet?».
• Lære studentene å arbeide i landskap før de blir
kastet ut i landskap i arbeidslivet.
• Det har tidligere vært fokusert på HMS, PrL og LEAN.
Gå videre med større teknologifokus?
• Mer wiki-arbeid, fokus på deling og samhandling av arbeid,
også på skolen.
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Når er Næringslivsringen en suksess for studentene?

Når er Næringslivsringen en suksess for undervisningen?

•
•

Bord 1:
Ålesund har laboratorium
• bedrifter tilstede
• Autocad – revit – bimsync – comsol – VR
• ønsker ferdige modeller for å vise resultatet
Viktig å skille mellom teori og verktøy – verktøy er i endring,
men kunnskapen består
Viktig med tilbakemeldinger fra studenter og næring

Synliggjøring av bedrifter
Erfaring
- Relevant jobb
- Sommerjobb
		 - internship
		 - digitalisering
		 - stille «dumme» spørsmål
- «Praksisfag» ut fra retning
- Bedrifter vektlegger interesse
• Kontaktarena
- BM-dagen
		 - må omfatte alle
- Flere dager?
• Faglig fellesskap
• Rekruttering
• Linjeforening
- Sosialt
- Kontakt til Ålesund og Gjøvik
- Samarbeid
		 - Skype
		 - oppgaver fra bedrifter
• Faglig stolthet
• Mentorprogram
- etter valgt retning
- utfordringer
- bryte barrierer
• Kontakt med næringslivet
- Faglige foredrag
- Ut i bedriftene
- Praksis
- Oversikt over jobbmuligheter
• Studieprogramråd
- Dette vet studentene lite om

Bord 2
Ålesund har god erfaring med undervisning fra næring (men ikke bedpres!)
Kan NLR organisere sommerjobb/internship?
Tverrfaglig prosjektoppgave – kan NLR legge for rette?
Møte mellom undervisere og NLR
Bord 3
Eksterne forelesere kan være bra
Hva med å få undervisere til næringen på hospitering?
Konkret plan med forpliktelse
Alumnier forteller til studenter – viktige erfaringer
NLR må bidra med å få fram viktige problemstillinger for
undervisning og oppgaver
• arrangere fagdag? hva med BM-dagen?
Nye nettverksaktiviteter arrangert av NLR
Bord 4
NLR kan bidra med oppgaver og hjelp til bachelor- og masteroppgaver.
Her kan næringen gi innspill til relevante temaer.
NLR kan sørge for mer Phd – som igjen kan formidle viktige
problemstillinger til bachelor og master gjennom undervisning.
Diskusjon rundt eksterne foredragsholdere
Teori burde komme fra universiteter (trenger sammenhengen
fra en undervisningsplan for å forstå pensum)
Helheten (hvordan bruke teorien?) kan komme fra næringen
Byggeplassbesøk med mål og oppgaver (ikke bare sose rundt og se).
• kan NLR og studenter arrangere sammen?
Ferske forelesere har få eller ingen kontakter – kan NLR gi støtte?
• etablere en database med eksterne som ønsker å forelese
- fagområder, kontaktinfo osv.
Resultater
1) NLR kan organisere at undervisere får hospitere hos næring.
Konkret plan med forpliktelse. Da får de en oppdatering på «hot-topics».
2) NLR kan bidra med eksterne til undervisning i «flaggskip»-verktøy.
Samkjøring med fagkoordinator. Tilgang til ferdig modell og vise hva
resultatet er.
3) Fagdag? Med siste nytt om hva som rører seg, utfordringer,
alumnierfaringer.
4) Støtte til Phd => ny kunnskap => bruk i undervisning

• Hva skal være Næringslivsringens rolle? • Hvordan bør satsingen organiseres? • Hvem skal involveres og hvordan? • Hva er suksesskriteriet?
		
		
-

Skape møteplasser som ellers ikke villet eksistert
Promotere Næringslivsringens fordeler til bedrifter (bachelor/master)
Utfordre studenter til å skille seg ut
To-veis kommunikasjon rundt tiltak. Viktig for bedriftene å få tilbakemelding om tiltak de har medvirket til, virker eller ikke
Invitere arkitektur, IKT og flere inn i Næringslivsringen
Oppfordre til samhandling og tverrfaglig forståelse
Mer wiki
Påvirkningskraft
- klima
- valg av retning
Bedriftsundersøkelse for studentene

Speakers Corner
- Funksjonen som studieprogramråd blir viktig. Her må næringen engasjere seg
- NTNU er stort og byråkratisk. Hva har byggnæringen bruk for? Bedriftene må bli med på å tenke nytt.
- Engasjement er viktig. Det kan «flytte fjell» Dette ble belyst på områdene betong og BIM fra Ålesund
- Formålet med Næringslivsringen. Hva kan gi merverdi – på kort og på lang sikt. Hvordan kan Næringslivsringen være en motor sammen med
Ålesund og Gjøvik? Hva har disse campusene å tilføre NTNU? Vi må være nysgjerrig.
- Hvordan kan vi aktivisere studentene? Kan det være aktuelt med en stud.ass.- stilling fra master til bachelor i en overgangsperiode?
- Hva blir viktig i tilknytning til lab-virksomhet? Hva skal tas vare på?
- Det må etableres en samlet visjon – hvordan spiller vi hverandre gode? Hvilken forventning har næringen? – dette må være en bestilling fra NTNU!
- Det er viktig å skape et integrert studium på tross av geografisk spredning - hva skal det satses på?
- Aktivitetene må bli tydeligere studentstyrt.
- Medlemskapet i Næringslivsringen må inneha forpliktelser
- Det må skapes en helhet i studietilbudet. Dette er viktig for alle campusene. Ledelse må skje sentralt med felles strategiske, men lokale aktiviteter.
- Det er nettopp lagt fram to viktige stortingsmeldinger. NTNU må levere kvalifisert arbeidskraft til bedriftene. Disse må være godt tilpasset innenfor
den akademiske tilnærmingen.
- Hele studieløpet må henge sammen. Det må derfor være ett studieprogramråd for hele studieløpet
- Digitalisering er en viktig trend
- Seriøsitet. Næringen må få et positivt stempel. Det må formidles viktigheten av å ha ryddige forhold når det gjelder skatt,
anskaffelser og korrupsjon. Det offentlige må gå foran!
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STYRET SOM STUDIEPROGRAMRÅD
Styret i Næringslivsringen er studieprogramråd for studieprogrammene innen 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. I forbindelse med prosjektet «Reorganisering
av Næringslivsringen» har det blitt veldig klart at dette er en meget viktig funksjon, både for
studieprogrammet og bransjens mulighet til å påvirke utviklingen av studiet.
Nedenfor omtales noen av de sakene som har stått på
dagsorden i 2017.

det er mulig for studentene å jobbe digitalt direkte mot
reelle prosjekter ute. I oktober 2017 ansatte NTNU en
ny professor II med digitalisering og BIM som fagområde.

I 2017 ble det tatt opp 200 studenter på det 5-årige
masterprogrammet og 83 studenter på det 2-årige
masterprogrammet. Opptakskravene har gått ubetydelig
ned og analyser viser at denne nedgangen kun skyldes
fjerning av tilleggpoeng for kvinnelige søkere. Det er
imidlertid beklagelig at kvinneandelen har gått ned med
nesten 10 prosent fra toppåret i 2014. Nå er andelen 36 %.

En annen viktig endring som implementeres i 2018 er
direkteopptak til studieretninger på det to-årige masterprogrammet, der NTNU definerer antall studieplasser på
hver studieretning ut i fra behovet i bransjen. Det gir en
helt ny mulighet til å tilfredsstille behovet for uteksaminerte
kandidater innenfor hvert fagområde.

Bygg- og anleggsnæringen har hatt en stor innvirkning på
prosessen med å implementere digitalisering i undervisningen.
NTNU kommer nå til å endre programmeringsspråk i
grunnleggende IKT-fag i 2018 og innføre obligatorisk
programmeringsøvinger i grunnleggende byggfag. Samtidig
starter et tilbud om frivillig opplæring i BIM-programmer
parallelt med obligatoriske fag. Dette er tidligere gjennomført som sommerkurs i BIM, i samarbeid med Næringslivsringen.

Studieprogrammene har et stadig tettere samarbeid med
bransjen, både gjennom Næringslivsringen og gjennom
direktekontakt. NTNU har nå signert på avtalen om et
Digitalt vegkart for BAE-næringen og studieprogrammene
er interessert i å være en strategisk samarbeidspartner for
dette samarbeidet. Studieprogramleder er også styremedlem
både i BuildingSMART og i Charteret for en skadefri
bygg- og anleggsnæring.
Arbeidet med implementering av HMS i studiet fortsetter
og det gjennomføres nå flere masteroppgaver der sikkerhetsstyring og HMS er tema. Våren 2018 vil det bli tilbudt
et standardisert HMS-kurs for alle studenter som skal ut
i sommerjobb i bransjen.

Fra 2018 implementeres en ny studieretning på det
to-årige masterprogrammet. Navnet på den nye studieretningen er «Digitale byggeprosesser». Fra 2019 ønsker
NTNU å tilby delvis samme studieretning på det 5-årige
masterprogrammet. Studiet er utarbeid i tett samarbeid
med campusene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Digitalisering og digital modellering er en meget sentral del av
studiet og det skal samtidig satses på helt nye læringsmetoder med utstrakt bruk av studentaktive læringsformer
og digitale verktøy der studenter og lærere kan være
adskilt både geografisk og tidsmessig. Som en del av
denne satsningen bygger NTNU opp en digital lab der

Studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk har hatt en
meget positiv utvikling over en lengre periode, og dette
skyldes i stor grad det gode samarbeidet med bransjen
gjennom Næringslivsringen. Denne modellen blir i mange
sammenhenger trukket fram som et meget godt eksempel
og blir nå forsøkt brukt som en mal for andre studieprogram.
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EXCOM 2017 – MASTERSTUDENTENES HOVEDEKSKURSJON
Årets hovedekskursjon for masterstudentene på bygg gikk, slik de har gjort de siste årene, til Singapore. Byen er et
kompakt laboratorium innen alle fagområdene på bygg- og miljøteknikk og gir mulighet til faglige presentasjoner og
diskusjoner på en effektiv måte. Nytt i år var et besøk for hele gruppen til Forest City som ligger i den malayiske delen av
stredet mellom Singapore og Malaysia. Her skal det bygges flere kunstige øyer som skal bli til byer med boliger, business,
industri m.m. Infrastruktur bygges under overflaten som skal preges av grønn, bærekraftig og klimatilpasset struktur.
Bygg og anlegg hadde sine faglige presentasjoner knyttet
til Multiconsult, Rambøll og Arup, The Durian – Singapores
kunsteriske senter, Marina Bay Sands, University of Reading
(Malaysia) som har spesialisert seg på undervisning om
BIM 4D og 5D.
Konstruksjon besøkte også Marina Bay Sands, den flotte
sportsarenaen hvor taket åpnes og lukkes etter behov,
JTC og DNV.
Veg, transport og geomatikk befarte metrosystemet,
spesielt hvordan det forgrenes ut i lokale bysentra og
koples mot en effektiv løsning for bolig og forretningsstrøk.
For deretter å besøke CETRAN som driver utvikling av
førerløse kjøretøy. Det ble besøk på Land Transport Galleri,
Urban Redevelopment Authority, Land Transport Authority
og informasjon om bompengesystemet.

Årets vinnere var «Vi gikk oss bort i parkeringskjelleren» som ﬁkk en hyggelig
middag da de kom hjem, se bildet med Trygve, Marit, Heidi og Mateusz,
Simon var syk!

Vann- og miljøteknikk satset også på Marina Bay Sands
i tillegg til Marina Barrage som er Singapores vannreservoar,
Bishan Park som viser hvordan det går an å samle regnvann
til bruk i den offentlige vannforsyningen. NEWater er et
avansert vannrenseanlegg.
Amacing Race ble som vanlig arrangert med engasjert
gjennomføring.

Vinnerbildet fra Amacing Race 2017.
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tt som innspill til fornyet fokus
bidra
har
e
Dett
ne.
g til bachelorstudie
kartlegge situasjonen for rekrutterin
på rekruttering.
og har så langt i 2017 utbetalt
t fikk tildelt 300 000 kroner for 2017
STUDENTSTØTTE Dette prosjekte
enter, skredkurs i regi av
stud
hønen, motivasjonsdag for alle bygg
, Jonathanfesten og
støtte til aktiviteter i regi av H.M.Aar
iteen
kom
ums
jubile
ern,
Drag
t
llagene, orkestere
Vandrende Bjelke, ny rollup, fotba
AS.
ska
der har vært Jarle Refseth, Skan
sangkoret Bjelkeklang. Prosjektle
kriving og utvikling av CV.
er det gitt støtte til kurs i søknadss
SOMMERJOBBHJELPEN For 2017
AF Gruppen AS.
Prosjektleder har vært Sif Løvdahl,
t
økningen i antall studenter, har styre
avsluttet i 2017. I og med den store
e
støtt
fått
har
r
ente
stud
307
PC-STØTTE Dette prosjektet er
.
livsringen
stor del av budsjettet til Nærings
kommet til at denne støtten tar for
er.
kron
423
594
i 2017 og det er utbetalt
delag
kolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøn
ET Fusjonen mellom NTNU og høgs
et med i et
jobb
vært
det
REORGANISERINGSPROSJEKT
har
e
Dett
.
ngen
n av arbeidet i Næringslivsri
fra
påvirker innholdet og organiseringe
thiesen, Norconsult AS. Rapport
divisjonsdirektør Tom Baade-Ma
av
r
lede
sjekt
spro
ering
november.
7.
øtet
årsm
eget reorganis
i
id
arbe
sitt
for
e
st 2017. Styret redegjord
arbeidet ble overlevert styret i augu
øtet.
som endringer i vedtektene på årsm
met
frem
ble
r
inge
endr
til
lag
Fors
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Topplederforum
Olav Bolland, ny dekan ved fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi kunne mandag 6. november
ønske velkommen til sitt første Topplederforum. I sin åpningstale trakk han opp planene for fakultetets
organisering, campusutviklingen fram mot 2025, NTNUs utdanningsfilosofi, rekrutteringsarbeid og
forskningsstrategi.
Studieprogramleder Tore Hoven fortalte generelt om
arbeidet med utvikling av helhetlige studieplaner både for
bachelor og masterstudiene innen bygg- og miljøteknikk.
Videre redegjorde han for spørreundersøkelsen til nyutdannede studenter hvor det i 2017 også var sendt ut skjema
til bachelorstudenter. Svarene gir en viss idé om forskjellene
mellom bachelor- og masterstudiene. Dette skal det
jobbes mere med.

Et høykostland som Norge krever effektivitet og her må vi
ligge i front. Ex.phil. kan være nyttig for å øke forståelsen
for en kompleks verden. Nysgjerrighet på andre fag er
viktig for å møte tverrfaglighet. Det er viktig at studentene
får forståelse for sammenhengen med samfunnsfag. Det
betyr ikke at teknologifagene skal vannes ut. Utfordringen
til NTNU blir å se på denne utfordringen med nye øyne.
Statens vegvesen har interesser inn mot flere fakultet.
Hvordan kommer de i kontakt med disse fagområdene? Er
det koplinger som kan være nyttig for næringslivet og den
ytre verden? I så fall, hvordan gjør NTNU det? Olav Bollan
orienterte om etableringen av «minor» som et tilbud ved
NTNU. En minor er et begrenset, selvstendig studieprogram
som typisk tas som et tillegg til hovedstudiet («major»). Det
vanligste er at dette er en del av en bachelor-grad, men kan
også være en del av en mastergrad. Minor-ordningen er
vanlig ved de fleste universiteter internasjonalt. Styreleder
i Næringslivsringen, Berit Laanke, orienterte om at Næringslivsringen vil følge opp fagutviklingen på sitt seminar i februar
2018.

Rolf Edvard Petersen, faggruppeleder bachelor byggingeniør,
ga en status for bachelorgraden innen NTNU, bl.a. om
arbeidet med å harmonisere utdanningen mellom de tre
studiestedene. Han var opptatt av å utfordre næringen
om hva som savnes i dagens utdanning.
I den påfølgende diskusjonen ble det pekt på at uansett
den teknologiske utviklingen så må grunnkompetansen
hos studentene være på plass. Det ble pekt på at vi lever
av anvendt kunnskap ikke forskning og at det er viktig at
undervisning får nok plass innen universitetet. Det ble
spurt om fusjonen som er gjennomført gir en devaluerende
effekt for NTNU. Til det svarte Olav Bolland at det som er
godt i dag, er godt i morgen. Samordning innebærer
høyere kvalitet.

Tom Baade-Mathiesen, Norconsult har vært prosjektleder
for Næringslivsringens reorganiseringsprosjekt som følge
av fusjonen ved NTNU. Han ga Topplederforum informasjon
om arbeidet og resultatet. Anbefalingene er preget av
behovet for lokal forankring på alle studiestedene og
uavhengigheten til NTNU for daglig leder. Det er viktig
at det er næringens stemme som skal høres.

Kvinneandelen blant studenter og i styrer ble nevnt. Hvor
blir det av jentene som ikke kommer inn på bygg etter at
jentepoengene er fjernet?
Endringer skjer fort og krever samordning. Klimaendringene
krever ny kunnskap for å møte nye utfordringer. Hvor godt
forberedt er vi på en annerledes verden?

Jon Sandnes, Byggenæringens Landsforening (BNL),
fortalte om arbeidet med Det digitale veikartet. Det digitale
veikartet skal være en verktøykasse for en seriøs næring.
Dette vil gi store besparelser bl.a. gjennom innkjøpsmakt.
Næringen har ambisiøse mål for den digitale utviklingen.
Jon Sandnes sitt spørsmål var hvordan NTNU skal holde
tritt med utviklingen og hvordan det skal holde seg
oppdatert? Fra NTNUs side ble det svart med en henvisning til initiativene som er på gang; en egen innovasjonsprofessor, etableringen av et digitalt laboratorium, utlysing
av et nytt professorat innen geomatikk/digitalisering, vit.
ass innen BIM/digitalisering finansiert av Statens Vegvesen,
offentlig Ph.D. innen geomatikk/digitalisering/ITS, sam
arbeidsavtale med Trondheim kommune om digital
planlegging/campusutvikling, BIM i landsby innen Eksperter
i team-landsby i kombinasjon men valgbare emner,
minor-program innen BIM og ny studieretning innen BIM
på 2-årig masterprogram (multicampustilbud i samarbeid
med Gjøvik og Ålesund).
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BYGG- MILJØDAGEN 2017

Fakultet for ingeniørvi
bygg- og miljøteknikk

Tema for Bygg- og miljødagen 2017 var: Bygg/utdanning i en digitalisert framtid!
FOREDRAG:
•

Professor Ingvald Strømmen, NTNU og konserndirektør
Hanne Rønneberg, SINTEF Byggforsk tok utgangspunkt
i grønt skifte og digitalisering og spurte:
Hvordan utdanner vi de beste studentene?

•

Etter lunsj fikk deltakerne presentert idéen til et nytt
felles bygg for studieprogrammet bygg- og miljøteknikk
i Trondheim ved bachelorstudentene Martine Tellevik og
Einar Loktu.

•

Lars Chr. Christensen, multiBIM, snakket om
BAE-næringens digitale veikart 2025.

•

•

Jan Myhre, prosjektdirektør Digibygg, stilte spørsmål
om den digitale framtida vil påføre byggnæringen
varige endringer, evt. hvordan?

•

Kjersti Skjelle-Paulsen, fagansvarlig prosjekteringsledelse i Skanska snakket om digitalisering av
byggprosjekter.

Styreleder i AF Gruppen Pål Egil Rønn fulgte opp med
å fortelle at et slikt bygg var realiserbart, gjerne med en
etasje eller to ekstra. Finansiering er på plass. Begrunnelsen
for at næringen finner dette interessant er styrken i
helhetstenking og samarbeid. Utdanningen ved NTNU
vil bli ytterligere fremragende gjennom økt nærhet og
integrering, både internt og eksternt.

•

Til avslutning fikk vi presentert morgendagens teknologi
i norsk vegbygging med utgangspunkt i prosjektet
ferjefri E39 av prosjektleder Kjersti Kvalheim Dumham.

Næringslivsringens pris for beste master
Fredrik Slapø «Kvalitetsvariasjon i murverk som følge av vannmengde i mørtelen»

Prisutdeling
er
2016

Vegvesenets pris for beste master innen vegfag
Carmen Elise Dybsjord «Shear Capacity Assessment of an Existing Prestressed
Concrete Bridge with Corrosion Damage»
Norconsults pris til beste pedagog
Klaartje De Weerdt, førsteamanuensis institutt for konstruksjonsteknikk
Nyskapingsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS
Nina Kjesbu «Falske materialer i byggebransjen»
Jerbaneverkets pris for beste master innen jernbaneteknikk
Marie Rekve «Ulriken tunnel – analyse av stabilitet av bergstabbe
mellom tunnelløp ved TBM driving»

Næringslivsringens pris for beste master
ble overrakt prisvinner Fredrik Slapø av
Olav Bolland, dekan ved fakultetet for
ingeniørvitenskap.

bygg.ntnu.no/naringslivsringen
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Medlemmer

Jernbanedirektoratet / Designhåndbok

Seksjon 2 / Designelementene og retningslinjer for bruk
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Logo

Logoen er en sammenstilling av symbol og
navnetrekk.
I alt eksternt materiell skal symbol og
navnetrekk sammenstilles.
Symbolet skal kun unntaksvis stå alene,
eks. på profileringsartikler, og kun med
godkjenning fra kommunikasjonsavdelingen.
Logoen skal hovedsaklig brukes i sort på
hvit bakgrunn, men kan unntaksvis også
brukes i negativ på sort bakgrunn. I tillegg
kan den brukes på profilblå, og bilder der
bakgrunnen tillater det.
I engelsk versjon har logoen
engelsk undertittel.

RÅDGIVENDE
INGENIØRERS
FORENING

TreSenteret

Naringslivsringen
Besøksadresse: NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport • Høgskoleringen 7A, 2. etg. • 7000 Trondheim

