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Byggutvikling sikrer
kvalitet og attraktivitet

Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom studenter, 
næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk 
ved NTNU. Sammen utvikler vi bygg næringen 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 sam-
menheng, og det sikrer en byggnæring i  utvikling. Medlem-
skapet i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisa-
sjoner, foreninger og etater som har tilknytning til byggnæringen.



«NTNU med sine 3 nye bachelor-lokasjoner begynner å finne sin 
form. Vi i Næringslivsringen har i 2018 hatt fokus på å finne vår 
måte å støtte det nye universitetet på og bidra til samspill med 
 nasjonalt og lokalt næringsliv.

Felles arena for næringsliv, studenter og ansatte ved NTNU har 
vært vårt største satsningsområde. Lokalt næringsliv knyttet til 
 Gjøvik, Ålesund og Trondheim bidrar sterkt til de lokale bachelor-
studiene på samme måte som nasjonale næringslivsaktører er 
 viktige for både bachelor- og masterstudiet. BM-dagen er frem-
deles vår viktigste arena. Hit inviteres alle NTNU sine byggstudenter 
uansett lokasjon. I tillegg har vi i 2018 støttet fagdag både i Ålesund 
og Gjøvik. Samspill mellom universitet og næringsliv er til inspirasjon 
for studentene – og sikkert også de ansatte. Næringslivets gevinst 
handler ikke bare om kontakt med potensielle nyansatte, men også 
om mulighet for å få løst faglige utfordringer i samspill ned universitet. 
Vi håper å se alle Næringslivsringens medlemmer på fellesarenaer  
i året som kommer.»

Berit Laanke, styreleder
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Daglig leder er Lillian Fjerdingen, innleid fra Norconsult AS. 

På årsmøtet 6. november 2018 ble Berit Laanke, 
SINTEF Byggforsk gjenvalgt som styreleder. Pål Egil Rønn, 
AF Gruppen AS og Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke 
ASA ble gjenvalgt som styremedlemmer. Som nytt 
styremedlem ble Janicke Poulsen Garmann, Norconsult AS, 
valgt for 2 år. Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg gikk 
ut av styret. 

MEDLEMMER
Ved utgangen av 2018 har Næringslivsringen 56 
medlemmer. Hjellnes Consult AS har fusjonert med 
Multiconsult. Weber Saint -Gobain og STEMA Rådgiving 
AS har meldt seg ut. Nye medlemmer i 2018 er Bærum 
kommune, Løvlien Georåd AS, NRC Group og Bane 
NOR.

ØKONOMI
Budsjettet for 2019 var lagt opp til å gå i null basert på 
en kontingentinngang på 2 690 000 kroner basert på 
56 medlemsbedrifter og bidrag fra NTNU, til sammen 
3.190.000 kroner. Med justering av kontingentinngang for 
ut- og innmeldinger viser inngående inntekter at vi endte 
på 3 040 000. Dette er 150 000 mindre enn budsjettert. 

Utgiftsmessig ble det gjort en kritisk gjennomgang i 
forbindelse med budsjettet for 2018. Styret i Næringslivs-
ringen var opptatt å bruke mere penger på faglig satsing 
og på arrangement som ivaretar hovedformålet:

• Å bidra til et forpliktende og organisert samarbeid 
mellom alle NTNUs læresteder og  næringslivet som 
sikrer kvalitet, kapasitet og utvikling/nyskaping

• Å bidra til NTNUs kompetanse på alle nivå gjennom 
å være studieprogramråd

• Å bidra til at studiet tiltrekker seg dyktige, motiverte 
og engasjerte studenter som vil jobbe i næringen

Dette bidro til økt deltakelse på campusene på Gjøvik og 
i Ålesund og mindre til velferdstiltak. Totalt var det satt av 
3 188 000 kroner til ulike aktiviteter. Dette resulterte i et 
tilnærmet nullbudsjett. 

Resultatet viser at det i 2018 ble brukt 3 130 002 kroner 
til ulike aktiviteter. Dette gir et resultat på -90 002 kroner. 
I tidligere år har betalingen for innleie av daglig leder blitt 
periodisert over 12 måneder. Det betyr at vi har betalt 
desember fra foregående år i januar og avsluttet innbetalin-
gene etter november. I 2018 ble desember betalt så tidlig 
at denne utbetalingen er med på regnskapet for 2018 slik 
at det er betalt innleie for 13 måneder i 2018. Ellers er det 
mindre avvik på de ulike budsjettpostene. 

Styret har i 2017/2018 bestått av følgende:

Næringslivet

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

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   Jan Steinar Egenes, NTNU
Styremedlem Terje Tvedt, NTNU
Styremedlem Robert Mortensen, NTNU

Styremedlem Kristoff er Torbjørnsen, student/Knut Reidulf, student
Styremedlem Bjørn Bilstad Johannesen, student/Henriette Strehl, student

Berit Laanke, 
styreleder

Lillian Fjerdingen, 
daglig leder

ORGANISERING
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VIRKSOMHET

Det er avholdt 5 styremøter og et tematisk seminar siden årsmøtet 2017. Totalt er det behandlet 
33 saker i perioden. Starten av denne styreperioden var preget av diskusjon om innretningen på 
de nye prosjektområdene; rekruttering, utdanning, arena og velferd. 

REKRUTTERING
Det er budsjettert med 200’ kr til dette arbeidet i 2018. 
Pengene skulle for en stor del brukes som økonomisk 
støtte til produksjon av rekrutteringsvideoer sammen med 
NTNU. NTNUs strategi for det «nye» NTNU som ble lansert 
i februar 2018, inneholdt rekrutteringsfi lmer m.m. og hadde 
laget et eget budsjett for dette. Det betyr at det ikke har 
vært nødvendig med støtte fra Næringslivsringen. 

Videre var det satt av penger til skolebesøk; byggstudenter 
som reiser hjem til sin tidligere videregående skole og 
forteller om sine erfaringer som student ved bygg og 
miljøteknikk ved NTNU. Hver student får dekket sine 
reiseutgifter med 2000 kroner. Kostnadene for BIM 
sommerskole 2017 som skulle dekkes av Næringslivsringen, 
er fakturert i 2018 og er belastet rekrutteringsbudsjettet. 

UNDERVISNING
Diskusjonene knyttet til dette temaet har i hovedsak 
konsentrert seg om hvordan NTNU bedre kan legg til rette 
for en samlokalisering av studieprogrammene knyttet til 
bygg- og miljøteknikk i Trondheim. Med tilfl yttingen fra 
 bachelorstudiet på Kalvskinnet til Gløshaugen, aktualiseres 
behovet for bedre plass og et felles bygg hvor det også 
legges til rette for tilstedeværelse av næringsliv og en 
arena for integrering mellom studier og næringsliv. 

Næringslivsringen har utarbeidet et notat om et felles bygg 
for byggstudiet som er oversendt ledelsen ved NTNU og 
campusprosjektet. 

ARENA
Det er budsjettert med 200’ kr til å utvikle arenaer der 
næringslivet møter NTNU. Det vil fortsatt være viktig å 
satse på Bygg- og miljødagen (BM-dagen) og å inkludere 
bachelorstudentene i denne. Videre ønsker styret å holde 
fast på et seminar/en workshop som gjennomføres på 
våren, først og fremst for medlemsbedriftene. 

Campusene Ålesund og Gjøvik har ønsket seg et samarbeid 
med Næringslivsringen i forbindelse med «karrieredager» 
eller lignende. Gjøvik gjennomførte et fagseminar 
31. oktober 2018 og Ålesund til ha et tilsvarende 
 arrangement i uke 3 2019. Bachelor Trondheim ønsker 
først og fremst synliggjøring på BM-dagen som arrangeres 
første tirsdag i november hvert år.  

VELFERDSTILTAK
I budsjettet for 2018 er det satt av 150 000 kroner til 
velferdstiltak. Dette er tenkt som midler som skal kunne 
komme studentene på alle campusene til gode. Midlene 
fordeles etter antall hoder.  Midlene skal bidra til å ivareta 
et godt sosialt miljø på studiet gjennom arrangementer 
og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig interesse 
og fordypning. Søknader kan sendes fortløpende, men 
behandles to ganger pr. år: etter 15. mars og etter 1. 
oktober. Prosjektleder engasjeres fra en medlemsbedrift. 
I tillegg deltar styrets studentrepresentanter. Prosjektleder 
er Kristina Bjerrehorn fra Skanska. 

DAGLIG LEDER
Som følge av endringer i vedtektene ang. innleie av daglig 
leder, ble stillingen lyst ut blant medlemsbedriftene våren 
2018. Endringen består i at innleie gjøres til åremål på 4 år 
med muligheter til forlengelse på 2 + 2 år. Etter 8 år skal 
stillingen lyses ut. Dagens daglige leder hadde innehatt 
stillingen i 9 år og styret fant det da riktig å lyse den ut. 
Resultatet av prosessen ble en ny avtale med Norconsult 
AS om innleie av Lillian Fjerdingen for 4 år fra 1. august 2018. 

INNOVASJONSARENA
På seminaret på Kringler Gård 12. februar 2018, ble 
Næringslivsringen utfordret av NTNU om å ta en rolle for 
byggområdet i forbindelse med universitetets satsing på 
innovasjon. På styremøtet 3. september 2018 vedtok 
styret å ta utfordringen. Det er satt ned en gruppe med 
representanter fra Multiconsult, Skanska, student og 
ansatte fra NTNU som skal lage et opplegg for å invitere 
medlemsbedriftene inn i satsingen. Den foreløpige planen 
er at vårseminaret 2019 brukes til å presentere muligheten 
og å sjekke ut interessen for deltakelse. 
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SAMLING/SEMINAR 13. FEBRUAR 2018 PÅ KRINGLER GÅRD

Tema for samlingen var: Relevant og god undervisning  
ved NTNU. Næringslivets forventning og bidrag. 

Hva må styrkes/utvikles for å levere gode kandidater til 
morgendagens byggnæring?

Seminaret startet med å identifisere utfordringer i næringen:

• Teknologisk utvikling og digitalisering
• Internasjonalisering og internasjonal konkurranse
• Samhandling og prosjektgjennomføring
• Tverrfaglighet
• Økte krav til ledelse
• Innovasjon og nyskaping

De følgende innleggene belyste utfordringene og mulighetene 
innenfor de ulike temaene. Vi hørte Sigve Pettersen fra 
Building Smart snakke om universitetene som innovasjons-
arena for næringen. Ingvald Strømmen og Camilla Jørås 
Larsen, NTNU snakket om «Innovasjon som en viktig del 

av samfunnsoppdraget til NTNU». Fred Johansen, NTNU 
Gjøvik viste hvordan samskaping mellom næringsliv og 
NTNU gir relevant input til undervisning. 

Med dette som utgangspunkt kom det gjennom etterfølgende 
diskusjon fram flere aktuelle områder som kan bidra til 
positiv utvikling for byggstudiene ved NTNU:

• Bransjevise samlinger der NTNU bidrar med sin 
kompetanse

• Cases som underlag for studentprosjekter der studenter 
kan bearbeide utarbeidet informasjon videre

• Bachelor- og masteroppgaver
• Felles EVU-tilbud
• Gjesteforelesninger innen bransjespesifikke områder
• Sommerskole
• Utvikling av digitale forelesninger som kan benyttes 

både bedriftsinternt og i utdanningssammenheng

Tankegangen på Kringler Gård.
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  Innledning

Fakultetet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på 
fremtidig studieprogramledelse og studieprogramråd for 
alle studieprogram. Den modellen studieprogrammene for 
5-årig og 2-årig master bygg- og miljøteknikk har med 
heltids studieprogramleder og et meget aktivt studiepro-
gramråd gjennom Næringslivsringen, er i mange sammen-
henger trukket fram som et meget godt eksempel. Styret 
har foreslått for NTNU at denne modellen videreføres med 
inkludering av bachelorstudiene. 

Gruppen legger fram sitt forslag til modell i løpet av høsten 
2018. 

Så langt har innholdet i bachelorstudiene bare sporadisk 
blitt diskutert i styret og vil ikke bli omtalt her. 

  Saker som er behandlet

Styret i Næringslivsringen er studieprogramråd for studie-
programmet 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 status og noen av de sakene som har 
stått på dagsorden i 2018.

I 2018 ble det tatt opp 185 studenter på det femårige 
masterprogrammet og 81 studenter på det toårige 
masterprogrammet. For første gang er det gjennomført 
direkte opptak til studieretninger på det toårige program-
met. Fordelingen på studieretninger ble følgende:

Bygg og anlegg: 22 studenter
Konstruksjon: 28 studenter
Veg, transport og geomatikk: 10 studenter
Vann og miljøteknikk: 9 studenter
Digitale byggeprosesser (ny): 12 studenter

Antallet studieplasser på hver studieretning bestemmes 
delvis ut i fra behovet i bransjen. Det gir en helt ny mulighet 
til å tilfredsstille behovet for uteksaminerte kandidater 
innenfor hvert fagområde. 

Opptakskravene på det femårige programmet er meget 
høye (55,6) og har gått noe opp i forhold til i 2017. 
Opptakskravene for det toårige programmet er også høye, 
fra 3,6 til 4,1 (4 er B i snitt). Det er i tillegg registrert at 
mange med bachelorgrad søker på det 5-årige programmet 
fordi de ikke kommer inn på det toårige programmet. Disse 
blir etter hvert innplassert i 2. eller 3. årskurs fordi de får 
fritak for mange fag. Dette er kanskje ikke den utviklingen 
som ønskes og det vil i stedet bli vurdert å øke antallet på 
det toårige programmet.

Kvinneandelen har de siste tre årene gått kraftig ned og 
er nå på 30 %. Den var på 46 % i toppåret 2014. Det må 
igjen vurderes aktuelle tiltak for å snu trenden.

Bygg- og anleggsnæringen har hatt en stor innvirkning på 
prosessen med å implementere digitalisering i undervisningen. 
Det er gjennomført endring i programmeringsspråk i det i 
det grunnleggende IKT-faget, informasjonsteknologi og det 
kommer til å bli innført obligatorisk programmeringsøvinger 
i grunnleggende byggfag slik at programmeringskunnskapen 
forbedres.  

Høsten 2018 startet NTNU opp en ny toårig studieretning 
på masternivå, «Digitale byggeprosesser». Studiet gjennom-
føres i tett samarbeid med campusene Gjøvik og Trondheim. 
Digitalisering og digital modellering er en meget sentral del 
av studiet og det blir utstrakt bruk av student aktive lærings -
former. Etter hvert skal dette utvides til et multicampustilbud.

Det er også innført et nytt valgbart emne i 3.årskurs; 
Digitalt ingeniørarbeid. Dette emnet kjøres i 2018 som 
en pilot for 20 studenter og vil bli tilbudt alle studenter 
fra 2019. 

Som en del av den digitale satsningen, bygger NTNU opp 
et digitalt laboratorium der det er mulig for studentene å 
jobbe digitalt direkte mot reelle prosjekter. I 2018 er det 
ansatt to nye professorer i helstillinger innen digitalisering 
og det er ansatt en leder av det digitale laboratoriet. 

STYRET SOM STUDIEPROGRAMRÅD 
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SPØRREUNDERSØKELSE FOR BACHELOR- OG 
MASTERSTUDENTER

Vi har i fl ere år gjennomført spørreundersøkelser om 
jobbsituasjonen til alle masterstudenter i 5.årskurs i 
studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk. Undersøkelsen 
gjennomføres i juni samtidig som de fl este leverer sin 
masteroppgave. De to siste årene har vi gjennomført en 
tilsvarende undersøkelse til alle bachelorstudenter på 
studieprogrammene Byggingeniør NTNU, Trondheim, 
Gjøvik og Ålesund.

For masterprogrammet viser resultatene også i år det 
samme positive trend som tidligere. Studentene er meget 
attraktive i markedet, hele 90 % har fått sin første jobb før 
de leverer masteroppgaven. Sommerjobb, rekrutteringsar-
rangement og direktekontakt er viktigste rekrutteringsa-
rena.

For bachelorprogrammene er det tilsvarende positive 
resultater, 85 % av studentene som er relle jobbsøkere har 
fått jobb når de avslutter studiet. Blant de som velger å gå 
videre med studier, går de fl este til masterprogrammet ved 
NTNU. En annen forskjell er at en større andel av bachelor-
studentene søker på utlyste stillinger enn masterstuden-
tene.

Figurene under viser at markedet for master og bachelor-
studentene er forskjellig, de fl este bachelorstudenter går til 
store entreprenører mens en stor andel av masterstuden-
tene starter sin første jobb hos en rådgiver.  I år er det 
Sweco som har ansatt fl est nyutdannede masterstudenter 
og HENT har ansatt fl est bachelorstudenter. Det er 
dessverre altfor få som går til off entlig sektor. 

Entreprenør Rådgiver Byggeledelse

Stat/kommune Andre

Entreprenør Rådgiver Byggmester

Stat/Kommune Andre
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BYGG- OG MILJØDAGEN 2018

Tema for Bygg- og miljødagen 2018 var: Samhandling, samarbeid og eksperter i team.

Møteleder var student Per Urnes, 4. klasse, NTNU.

FOREDRAG:

• Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektoratet: 
Samhandling mellom «eksperter» i moderne infrastruk-
turprosjekt og om ambisjonene for jernbanesatsing i 
Norge

• Professor Ole Jonny Klakegg, NTNU: Praksisnære 
studier – læring og utvikling i samhandling

• Rådgiver Tor Åsmund Evjen, St. Olavs Hospital: 
St- Olav går foran med digital samhandling

• Student Kristoff er Monsen, NTNU: Eksperter i team 
(EiT) en større mulighet enn du kanskje tror

• Debatt om betydningen av og forståelsen om 
samhandling og samarbeid. Deltakere:

  Adm.dir. Grete Aspelund, Sweco AS
  Direktør Jo Mortensen, Skanska Norge AS
  Vice President Digital Partnering Kjell Eriksson, DNV GL
  Daglig leder Hans Olav Storkås, NRC Group

• Instituttleder Carl Chr. Thodesen, NTNU: Hvordan vil 
den digitale framtida bli ivaretatt innen byggstudiene for 
å sikre kompetanse til byggnæringa

Paneldeltakere: Hans Olav Storkås, NRC Group, Kjell Eriksson, DNVGL, Jo Mortensen, Skanska Norge AS og Grethe Aspelund, Sweco Norge AS.
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Næringslivsringens pris for beste master 
Erlend Stendahl Spets «Scan to BIM, using smartphone 3D scanning» 

Vegvesenets pris for beste master innen vegfag
Eskild Bakke «Hvilke faktorer påvirker bysykkelbruken i Oslo»

Norconsults pris til beste pedagog
Vikas Thakur professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk

Nyskapingsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS
Marie Eliassen og Åshild Huseby
«The Digital Workfl ow of Parametric Design – Developing Grid Shells in a Nordic Climate»

Jernbanedirektoratets pris for beste master innen jernbaneteknikk 
Anders Nygaard Knutzen og John-Arne Berg Sivertsen
«Dynamic Identifi cation and Modelling of a Pantograpf»

Vinner av Norconsultprisen Vikas Thakur 
sammen med konserndirektør Norge 
Janicke Garmann, Norconsult AS

Nyskapingsprisen ble delt ut av 
Olav Weider, Dr.techn. Olav Olsen AS 
til Marie Eliassen og Åshild Huseby

Pris-
utdelinger 2018
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Topplederforum
Årets forum hadde 23 deltakere, bl.a. dekanene fra fakultetet for arkitektur og design og fakultetet for 
informasjonsteknologi og elektronikk i tillegg til verten sjøl, dekan Olav Bolland, fakultetet for ingeniør-
vitenskap og teknologi. 

Etter velkommen og en innledende orientering om situasjonen 
for NTNU og IV-fakultetet når det gjelder søkertall, opptak, 
sammenslåing av bachelorprogrammene, samlokalisering 
av byggstudiene i Trondheim og campusprosjektet, rettet 
Olav Bolland blikket til det internasjonale samarbeidet og 
særlig Kina. NTNU har ambisjoner om å bygge et sterkt og 
fruktbart nettverk til Kina samtidig som det eksisterende 
nettverket mellom universiteter i Europa og USA videre-
utvikles og styrkes. 

Topplederforum har tidligere vært opptatt av samarbeidet 
mellom studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk og 
deler av fagene innenfor arkitektur og design. Fredrik 
Schetelig ga en orientering om de tilretteleggingen som 
har skjedd for å øke dette samarbeidet. Samtidig etterlyste 
han ytterligere bidrag fra bygg. 

Næringen har i mange sammenhenger etterlyst et tydeligere 
samarbeid internt i NTNU, mellom institutter og mellom 
fakulteter. Dette får økt fokus og er noe av bakgrunnen 
for at de to eksterne dekanene er invitert. Den digitale 
utviklingen gir også bedre rammer for utnyttelse av 
samarbeid til økt eff ektivitet og bedre kvalitet. Dette må 
også gjenspeile seg i NTNUs interne samspill.

Nedenfor nevnes noen av de temaene som ble berørt 
under diskusjonen.

Hvordan er NTNU-ansattes mulighet til å delta i prosjekter 
i næringslivet? Etterutdanningsbehov i bransjen og økt 
forskningssamarbeid. 

NTNU etterlyste en klarere bestilling fra næringslivet av 
hvilke tema/områder utdanningen bør fokusere på, mens 
næringslivet returnerte utfordringen. 

Morten Grongstad, AF Gruppen orienterte om satsingen 
på Construction City i Oslo sammen med OBOS. NTNU er 
ønsket som partner inn i denne klyngen. Uten utdanning 
blir ikke dette så kraftfullt som muligheten er. 

Næringen etterlyste å bli invitert sterkere inn i konseptfa-
sen til Campusprosjektet. 

Bedriftsrepresentantene utfordret NTNU til å la Toppleder-
forum få et utvidet mandat for sine framtidige møter. De 
var også opptatt av i hvor stor grad studentene gjennom 
studiet, får innblikk i næringens utfordringer. 

Det nye bachelortilbudet til NTNU har noen klare utfordringer 
på enkelte områder for å kunne levere studenter som er 
kvalifi sert for videre studier på masternivå. Dette må det 
gripes fatt i. 

Det er viss bekymring for at kvinneandelen på studiene går 
ned. Her må det tas grep. 

Møtet ble avsluttet med en hyggelig middag hvor diskusjonene 
fortsatte. 
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Medlemmer

bygg.ntnu.no/naringslivsringen

TreSenteret

R Å D G I V E N D E
I N G E N I Ø R E R S
F O R E N I N G

Jernbanedirektoratet  /  Designhåndbok Seksjon 2  /  Designelementene og retningslinjer for bruk 8

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 kommunikasjons-
avdelingen.

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.

Logo

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