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ÅRSMØTE 2019  

Årsmøtet i Næringslivsringen ble avholdt 5. november 2019. Årsmelding og regnskap for 2018 ble godkjent. Budsjett 
for 2020 ble også godkjent. Vedtektene ble justert for å tilpasse nye rammer for deltakelse i studieprogramrådet. I 
praksis får dette ikke betydning. I tillegg ble det vedtatt å utvide valgkomiteen med en person som skal være et 
tidligere styremedlem. Ny styreleder og nye styremedlemmer ble valgt. Styret har nå følgende sammensetning. 
Representantene fra NTNU kan bli endret.  
 
Styreleder: 
Janicke P. Garmann, Norconsult AS 
Fra næringslivet: 
Pål Egil Rønn, AF Gruppen 
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke AS 
Anita Sharma, Bymiljøetaten Oslo kommune 
Turid Ødegaard, Rambøll 
Roar Norvik, SINTEF 
NTNU representanter: 
Studieprogramleder Arne Gussiås, NTNU 
Instituttleder Vikas Thakur, institutt for bygg- og miljøteknikk 
Instituttleder Karl Vincent Høiseth, institutt for konstruksjonsteknikk 
Universitetslektor Robert Mortensen, NTNU Kalvskinnet 
Universitetslektor Terje Tvedt, NTNU Ålesund 
Universitetslektor Jan Steinar Egenes, NTNU Gjøvik 
Studenter: 
Masterstudentenes representant: Student Ingeborg Onstein 
Bachelorstudentenes representant: Student Kinga Turlaj 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
BYGG- OG MILJØDAGEN 2019 

  
Bygg- og miljødagen 2019 ble nok en bekreftelse på stor aktivitet, stor interesse og stort 
mangfold innen byggbransjen. Det var rekordstor deltakelse fra bedriftene og det krydde av 
studenter i alle kriker og kroker av Realfagsbygget på Gløshaugen. I R7 fikk begrepet 
«innovasjon» ytterligere innhold gjennom gode og spennende presentasjoner fra ulike deler 
av byggs mangfoldige innfallsvinkler. Her skulle vi nok ha ønsket at flere hadde søkt 
informasjon om de mulighetene som en framtidig arbeidsplass innen byggområdet, kan by 
på.  
 
Følgende priser ble delt ut: 
Beste bachelor fra Næringslivsringen: Jens Tønjum Fjereide, Maren Helene Vikeby og 
Sang Munn Kim med oppgaven "Renovering av vannledninger på Utleira og Fossegrenda 
- metodevurdering" 
Beste master fra Næringslivsringen: Emil Fløvik Nygård, «Best Value Procurement: 
Erfaringer fra offentlige byggeprosjekter» 

Nyskapingsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS: Vetle Christensen Birkeland, Carsten Assev Øyen og Camilla Børsand med 
masteroppgaven «Exploring Parametric Structural Analysis and Design in Virtual Reality» 
Beste master innen vegfag: Martin Folkestad Hjelle, «Self-driving Sign for Mobile Road Works». 
Beste master innen jernbanefag: Dan Sergei Sukuvara, «Stiffness variations on railway tracks over culvert  underpassings: 
A comparison between rigid concrete culverts with flexible steel-soil composite culverts”. 
Pedagogprisen fra Norconsult AS: førsteamanuensis Pål Drevland Jakobsen, institutt for bygg- og miljøteknikk 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
HAR DU HØRT OM FORSKERLINJA VED INSTITUTT FOR BYGG- OG MILJØTEKNIKK? 
NTNU ønsker samarbeid med næringslivet I forbindelse med sitt tilbud om en egen 
forskerlinje: 

- For å støtte studenter som ønsker denne påbyggingen og for å knytte de til interessante og 
konkrete oppgaver sammen med industrien fra starten   

- For gjennom samarbeid å dra nytte av studentenes forskningsforståelse og motsatt å kunne gi 
studentene innsikt i det profesjonelle arbeidslivet gjennom teamarbeid 

- Forskerlinjen kvalifiserer for senere PhD-studier finansiert av Norges forskningsråd  
- For å gi internasjonal erfaring  

Se mer: https://www.ntnu.no/studier/mtbygg/forskerlinje  
____________________________________________________________________________________________________________________
MEDLEMSSEMINAR 26. FEBRUAR 2020  
Medlemsseminaret i 2020 holdes på Wood Hotel (Mjøstårnet), Brumunddal. Tema blir NTNUs utvikling av fremtidens 
teknologistudier og samarbeidet med bransjen. Sett av dagen. Detaljer kommer i januar 2020. 


