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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 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.

Byggbransjen står ovenfor spennende utfordringer. Utviklingen innen klima, miljø
og digitalisering setter bransjens evne til omstrukturering og innovasjon på prøve.
FNs 17 bærekraftsmål påvirker retning og ambisjoner for videre samfunnsutvikling.
Dette har allerede slått inn hos mange, spesielt hos den yngre generasjon. De
foretar andre valg knyttet til transport, boform og forbruk og stiller spørsmålstegn
ved de prioriteringene samfunnet gjør i dag.
Dette påvirker også utdanningstilbudet for de unge, generelt og spesielt for bygg.
En viktig oppgave i den sammenheng var å sikre Næringslivsringens styre videre
deltakelse i studieprogramrådet for studieprogrammet bygg- og miljøteknikk.
Prosessen med å restrukturere sammensetningen og forankringen av studie

programmene etter fusjonsprosessen, ble sluttført i 2019. Samtlige av styrets
næringslivsmedlemmer inngår nå i studieprogramrådet. For NTNUs representasjon
er det en liten justering for å sikre faglig bredde og geografisk representasjon.
Høsten 2019 startet NTNU prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS). Dette
handler om å ta tidlig grep for å sikre et framtidsrettet og fleksibelt studietilbud.
Næringslivsringens medlemmer er invitert til å gi innspill og delta i prosessen som
skal gå fram til 2021.
Næringslivsringen har gjennom sine 20 år befestet sin posisjon som et viktig binde
ledd mellom byggutdanningen ved NTNU og bransjens virkelighet. Dette skyldes
tydelige og synlige representanter i styret og i andre fora hvor medlemmenes
representanter blir invitert inn som en viktig stemme som NTNU lytter til. La oss ta
vare på den posisjonen som er opparbeidet og utvikle den videre slik at vi sikrer
kvalitet og aktualitet også for framtiden.
Janicke P. Garmann (Norconsult AS)
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ORGANISERING

ØKONOMI

Styret har i 2018/2019 bestått av følgende:

Budsjettet for 2019 var lagt opp med et underskudd på 18.000 kr. Ved oppsettet av budsjettet
ble det foretatt noen justeringer av budsjettpostene for å gi en mer ryddig oversikt. Det ble
innført en ny budsjettpost; beste bachelor på
25 000 kroner.

Næringslivet
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Berit Laanke, SINTEF Byggforsk
Lars Erik Hauer, Cowi AS
Siri Hustad, Statens vegvesen
Janicke P. Garmann, Norconsult AS
Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke ASA

Inntektene for 2019 ble litt høyere enn budsjettert
p.g.a. endringer i medlemsmassen. Inntektene
endte på 3 365 000 kroner.

NTNU
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tore Hoven, NTNU, til 30. juli 2019
Carl Christian Thodesen, NTNU/Vikas Thakur, NTNU
Karl Vincent Høiseth, NTNU
Jan Steinar Egenes, NTNU
Terje Tvedt, NTNU
Robert Mortensen, NTNU

Styremedlem
Styremedlem

Knut Reidulf, student/Ingeborg Onstein, student
Henriette Strehl, student/Kinga Turlaj, student

På årsmøtet 5. november 2019 ﬁkk styret følgende sammensetning:
Næringslivet
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Janicke P. Garmann, Norconsult AS
Pål Egil Rønn, AF Gruppen
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke ASA
Anita Sharma, Bymiljøetaten, Oslo kommune
Roar Norvik, SINTEF
Turid Ødegaard, Rambøll

Studieprogramleder Tore Hoven sluttet 31. juli 2019. Ny studieprogramleder er Arne Gussiås. Den øvrige representasjonen fra NTNU vil bestå
av instituttlederne fra instituttene konstruksjonsteknikk og bygg- og
miljøteknikk som før. De øvrige NTNU-medlemmene vil bli tilpasset
kravene til deltakelse i studieprogramrådet, se under «Organisering av
studieprogramledelse og studieprogramråd ved IV/NTNU». Nye studentrepresentanter er Ingeborg Onstein fra masterstudiene og Kinga Turlaj
fra bachelor.

Berit Laanke,
styreleder
2018/2019

Lillian Fjerdingen,
daglig leder,
innleid fra Norconsult AS
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Utgiftene endte på 2 647 923 kroner. Det gir en
diﬀeranse i forhold til inntektene på 640 077
kroner. Nærmere 400 000 kroner av dette
beløpet kan knyttes til lavere kostnader ved
daglig ledelse. Dette kan igjen knyttes til daglig
leders deltakelse i intern aktivitet hos egen
arbeidsgiver. En annen budsjettpost som står
igjen med underforbruk er Arena. Kostnader
knyttet til ulike arrangementer gjennom året, ble
lavere enn antatt. Det ble finansiert 50 skolebesøk hvor studentene reiser tilbake til egen
videregående skole for å fortelle om byggstudier
ved NTNU og om Trondheim som studiested
og studentby. Det ble lagt inn rom for en kraftig
økning av denne ordningen i og med at fakultetet
for ingeniørvitenskap har avsluttet dette som
virkemiddel i sitt rekrutteringsarbeid. Selv om vi
fikk doblet antall studenter som reiste ut, hadde
vi satt denne budsjettposten for høyt. Ellers er
det bare små avvik på de ulike postene.
Dette gir oss en saldo ved utgangen av 2019
på 2 505 597 kroner.

MEDLEMMER
Ved utgangen av 2019 har Næringslivsringen
59 medlemmer. Nye medlemmer i 2019 er
Rambøll, Norsk forening for fjellsprengningsteknikk og Nye Veier. Det er ingen utmeldinger
i 2019.

Janicke P. Garmann,
styreleder
2020/2021
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VIRKSOMHET
ORGANISERING AV STUDIEPROGRAMLEDELSE
OG STUDIEPROGRAMRÅD VED IV/NTNU

Det er avholdt 5 styremøter og et strategiseminar siden
årsmøtet 2018. Totalt er det behandlet 33 saker i perioden.
Møtene er holdt hos SINTEF, på Radisson BLU Hotel
Trondheim Airport i forbindelse med strategisamling, hos
Norconsult, på NTNU Gjøvik og hos NTNU Ålesund. På
hvert møte har studieprogramleder(e) for bygg- og miljø
teknikk, hatt egen tid til funksjonen som studieprogramråd.
Dette er en egen funksjon uavhengig av funksjonen som
styre for Næringslivsringen.

Styret i Næringslivsringen har siden 2009 utgjort funksjonen
som studieprogramråd for studieprogrammene på bygg- og
miljøteknikk. Organiseringen av studieprogramråd og funk
sjonen som studieprogramleder er under revisjon i forbindelse
med tilpasninger etter fusjonen med de tidligere høgskolene.
Næringslivsringen har gjennom hele prosessen gitt sine
innspill til hvordan de mener dette bør tilrettelegges for
at samspillet med næringslivet fortsatt skal fungere. Før
sommeren presenterte IV-fakultetet sin beslutning om
retningslinjene for funksjonen som studieprogramområdeleder,
studieprogramleder og studieprogramråd fra 1. januar 2020.

Nedenfor omtales noen av de temaene som har hatt størst
oppmerksomhet i året som har gått. Innovasjonssatsingen
blir omtalt under punktet om samling/seminar.

STYRET SOM STUDIEPROGRAMRÅD

Styret i Næringslivsringen ønsker fortsatt å utgjøre en del av
studieprogramrådet for programmene på bygg- og miljøteknikk.
Koplingen mellom Næringslivsringens arbeid for rekruttering
og kvalitet i studieprogrammene som ble etablert i 1999 da
studenttallene var kritisk lave og behovet i bransjen var stor,
har vært en suksess. I dag utgjør bygg det største studieområdet ved NTNU med høye søkertall og høye karakterkrav
for å komme inn. Dette gjelder både masterstudiene og
bachelor. Næringslivsringens styre mener at det samarbeidet
som er etablert er en medvirkende årsak til dette og at det
er viktig å opprettholde samarbeidet for fortsatt å sørge for
den gode rekrutteringen til bransjen.

Studieprogramleder
Ved starten av året kom det melding om at studieprogramleder Tore Hoven hadde sagt opp stillingen sin fra 30. juli
2019 for å starte karrieren som pensjonist. Utlysing av
stillingen ble forsinket i påvente av avklaringer om den nye
modellen for studieprogramledelse og studieprogramråd.
Utlysing, intervju og ansettelse var avklart i august og
1. oktober 2019 kunne vi ønske ny studieprogramleder,
Arne Gussiås, velkommen.
Reakredditering (NOKUT)
2-årig og 5-årig master innen bygg- og miljøteknikk og
erfaringsbasert master ble godkjent. For bachelorprogrammene har det kommet noen merknader. For Trondheim var
det feil utfylling av opplysninger om forskningstid. I Ålesund
har det kommet merknader knyttet til ujevn fordeling av
studietilbudene. Gjøvik har omlegginger under utvikling
som vil bli fulgt opp. Dette har blitt ivaretatt bl.a. gjennom
arbeidet med harmonisering mellom studiestedene.

Så langt er det gitt positive signaler til at de eksterne styremedlemmene og også studentmedlemmene i styret vil
kunne inngå i et framtidig studieprogramråd.

REKRUTTERING

Styret i Næringslivsringen er opptatt av rekrutteringen til
byggstudiene og særlig kvinneandelen blant studentene.
På styremøtet 22. mars 2019 presenterte studieprogramleder
status for søknader til studieprogrammene både på master
og bachelor. Oversikten viser at det er viktig å holde
søkelys på situasjonen. Det er stor aktivitet i bransjen
og viktig å utdanne nok gode fagfolk på alle nivå.

Ny strategi for teknologifagene ved NTNU
NTNU har etablert et eget prosjekt som skal se på fremtidens
teknologistudier. Arbeidet med en ny strategi skal være
ferdig innen 2023. Prosessen er nå under forberedelse og
Næringslivsringens styre og øvrige medlemmer får anledning
til å gi innspill til denne.

Det er mange ulike framstillinger av hvordan rekrutteringen
til studieprogrammene utvikler seg. Hovedpoenget er å se
trenden fra år til år. I denne sammenheng presenterer vi
noen overordnede tall for antall søkere til studiet for 5-årig
master og for bachelor på de ulike campusene:
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Søkere, 5-årig master

Kvinneandelen er henholdsvis:

2500

•

Ålesund: 28% på bygg, 0% på vannog miljøteknologi

•

Gjøvik: 20% og 28% på bygg, fleksibel
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Kunnskap for en bedre verden

Søkere bachelor, Trondheim
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Næringslivsringen legger opp til å utvide antall
skolebesøk og at disse kan starte allerede
på høsten. For høsten 2019 har nærmere 70
studenter meldt seg på ordningen og disse
er godt i gang med sine besøk. Presenta
sjonene som brukes er kvalitetssikret og
oppdatert med illustrasjoner som også har
med seg bilder av kvinner. Dette er gjort
sammen med studenter fra Industrikontakten.
Det er laget en egen flyer som studentene
leverer til veiledere/rådgivere ved de videregående skolene de besøker, slik at de har
informasjon om byggutdanning hos NTNU.
Medlemsbedriftene oppfordres til å reklamere
for egne arbeidsplasser med bl.a. lenker til
utdanningsvideoer fra NTNU.
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Det er ønskelig å få til tilsvarende skolebsøkordning for bachelor. I tillegg har NTNU
under produksjon 4 videofilmer med egne
kortversjoner, med fokus på studietilbudet
for bygg ved de ulike campusene. Disse var
klare 1. desember 2019.
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Organisasjonene inne byggområdet, BNL,
RIF og EBA, har også satt rekruttering og
kvinners deltakelse innen byggområdet, på
dagsorden. Næringslivsringen ønsker å delta
i samarbeidet og det ble avholdt et møte
med disse i november 2019.

Søkere bachelor, Gjøvik
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Styret er opptatt av å få mere fakta bak
søkertallene, om etnisitet, geografi og særlig
om kvinneandelen. Er det skoler som
utmerker seg med mange søkere til studiet
år etter år? Er det mulig å kjøre en spørre
undersøkelse blant studentene på bygg om
hvorfor de valgte dette studiet? Dette vil
styret komme tilbake til.

BACHELORSTUDIET PÅ BYGG NTNU

* Ikke inkl. opptak gjennom Y-vei og Tres
Kunnskap for en bedre verden
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iverksatt for nye studenter fra høsten 2019.
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bachelor bygg.
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bygg. Dialogen har blant annet gått på at det antallet som
utdannes innenfor planlegging på NTNU må økes. Næringslivsringen er nå invitert til å delta med en person i arbeidet
med revisjon av arkitektutdanningen ved NTNU.

CAMPUSPROSJEKTET OG BYGG/BYGG

Styret i Næringslivsringen har vært opptatt av byggstudienes
muligheter til å etablere et samlet byggmiljø i forbindelse med
campusprosjektet i NTNU. På styremøtet 23. januar 2019
var prosjektdirektør Merete Kvidal, Campusprosjektet, invitert
for å gi oss en status på arbeidet.

SENTER FOR SAMFERDSELSUTDANNING

Styreleder Berit Laanke og styremedlem Lars Erik Hauer
deltok 7. mars 2019 på et møte om etablering av et senter
for samferdselsutdanning. Dette er et felles initiativ fra
Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. To representanter
fra prosjektgruppen var invitert til styremøtet i mai for å
orientere om prosjektet, Andreas Tvedt Segrov fra
Ernst&Young og Lars Fossli fra Statens vegvesen.

Samlingen av NTNU har et 10 års perspektiv. Prosjektet har
utgangspunkt i NTNUs strategiske mål og det jobbes nå
med å skape bedre lokalisering og å skape forutsetninger for
gode, faglige klynger. Målet er en kompakt campus selv om
noen enheter vil bli liggende utenfor Gløshaugen. Staten og
NTNU er opptatt av å opprettholde dagens eierstruktur. Det
betyr at universitetet skal fortsette å eie arealer som skal
brukes til undervisning. Samtidig er det ønske om å legge
til rette for deltakelse og samarbeid med næringslivet.

Flere av Næringslivsringens styre hadde spørsmål og ytringer
i tilknytning til planene. Flere var opptatt av å poengtere
muligheten for å skape synergi mellom det som er Næringslivsringens formål og det som ligger i planene for senteret
for samferdselsutdanning.

Aktuelle arealer for et samlet byggfaglig område der utdanning,
forskning og næringsliv kan samhandle, ligger ikke inne i de
foreløpige planene. Byggnæringens representanter er likevel
fortsatt opptatt av i fremtiden å få en samlet tilstedeværelse
på Gløshaugen som også legger til rette for interaksjon med
et aktivt næringsliv.

MEDLEMSMØTER I NÆRINGSLIVSRINGEN

Flere har i løpet av det siste året henvendt seg til Næringslivsringen om det kan være aktuelt å avholde medlemsmøter
i tillegg til de møteplassene som allerede er etablert. Styret
mener dette blir for ambisiøst basert på de ressursene
Næringslivsringen rår over i dag. Det er heller et ønske om
å se på muligheten til å bruke årsmøtet til å diskutere aktuelle
tema, f.eks. med et medlemsmøte etter at årsmøtesakene
er gjennomført. Dette må vurderes ut fra den tiden som er
til disposisjon denne dagen i november.

For de som ønsker å følge med utviklingen, anbefales
lenken: https://www.ntnu.no/campusutvikling.

SAMARBEIDET MELLOM AD-FAKULTETET OG
IV-FAKULTETET/STUDIEPROGRAMMET BYGGOG MILJØTEKNIKK

Siden 2014 har det vært løpende kontakt mellom fakultetet
for arkitektur og design (AD) og studieprogrammene på

SATSING PÅ BYGGDAGER PÅ GJØVIK OG I ÅLESUND

Gjøvik arrangerte sin fagdag 31. oktober 2018 og Ålesund 4. februar 2019. Begge arrangementet hadde godt oppmøte av
studenter og ansatte. På Gjøvik var det ingen stands fra næringslivet, mens det i Ålesund var god deltakelse fra bedrifter.
Målet med å etablere egne fagdager i Ålesund og på Gjøvik er å legge til rette for samspill med lokalt næringsliv. Næringslivet
og oﬀentlige virksomheter får muligheten til å bli kjent med NTNUs faglige tilbud innen byggområdet på de ulike campusene
og studentene får høre om det som foregår innen aktuelle byggområder. Samtidig ble det lagt til rette for mingling mellom
studenter, ansatte og bedriftsrepresentanter. Begge arrangementene var positive. I begge arrangementene var det flotte faglige
innlegg fra næringsaktører. I Ålesund var det lagt opp til omvisning for å vise studentenes arbeid med digital modellering av
ulike oppgaver.
Styret i Næringslivsringen har hatt en evaluering og ønsker å støtte opp om nye arrangementer. På Gjøvik ønsker de å se på
muligheten for et samarbeid mellom karrieredagen og en bygg-dag f.eks. annethvert år. Ålesund planlegger å gjenta arrangementet i samarbeid med Næringslivsringen primo februar 2020.
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SAMLING/SEMINAR 21. MARS 2019
RADISSON BLU TRONDHEIM AIRPORT
Samlingen ble en aktiv dag med 46 deltakere i tillegg til tre
fasilitatorer. Tilbakemeldingene i ettertid var svært positive
både på valgte tema, metodikk og resultater.

TEMA: Innovasjonssatsing for byggstudiet ved NTNU

Arbeidet startet på seminaret på Kringler Gård i 2018 hvor
Næringslivsringen ble utfordret til å ta en rolle for å utvikle en
innovasjonssatsing for byggstudiene på NTNU.

På samlingen ble det jobbet med å samle så mange som
mulig for å identifisere aktuelle problemstillinger som egner
seg for videre innovasjonsprosesser innen de tre fokusområdene. I ettertid har NTNUs arbeidsgruppe på området
jobbet med resultatene for å komme fram til noen områder
som egner seg til videre bearbeiding. Dette har skjedd i
samarbeid med de bedriftene og forvaltningsorganene som
var til stede. Dette har vært en krevende prosess og har
tatt lengre tid enn forventet. Status er at det peker seg ut
et tema innen hver av de områdene som var i fokus den
21. mars. Disse vil nå i første omgang bli presentert på
Bygg- og miljødagen 5. november 2019. I tillegg vil status
på arbeidet bli omtalt i Nyhetsbrev 4/19 som kommer ut
15. november 2019.

Tre fokusområder ble identifisert og tre aktører ble kontaktet
for å utforme problemstillingen som er aktuelle for innovasjon
basert på forskning som er gjort ved NTNU i samarbeid med
oﬀentlige organer. De tre fokusområdene ble vann og avløp,
mobilitet og sirkulær økonomi. Samarbeidspartnerne ble
henholdsvis Oslo kommune vann- og avløpsetaten, Trøndelag
fylkeskommune avdeling samferdsel og Bærum kommune.
Dette ble temaene som fikk fokus på samlingen til Næringslivsringen. Målet med samlingen var å identifisere eventuelle
innovasjonsløp det kan samarbeides om.
Seminar ble holdt 21. mars 2019 på Radisson BLU Hotel
Trondheim Airport.
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Undersøkelsen gjennomføres i juni hvert år før studentene leverer masteroppgaven. Svarprosenten ligger på over 80 %.
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BYGG- OG MILJØDAGEN 5. NOVEMBER 2019
Bygg- og miljødagen er et felles arrangement for studentene
i 3. klasse og Næringslivsringen.

Følgende foredrag var i fokus:

Det opprettes en egen studentgruppe hvert år som har
ansvaret for bedriftsstand, sommerjobbmaraton og kveldsarrangementet. Næringslivsringen har ansvaret for foredragsdelen med prisutdeling. I tillegg avvikles årsmøtet på denne
dagen. På ettermiddagen deltar Næringslivsringen på
Topplederforum som arrangeres av dekan ved fakultet for
ingeniørvitenskap.
Studentgruppen besto i 2019 av:
Leder
Nestleder
Bedriftsansvarlig
PR- og markedsføringsansvarlig
Dagarrangementansvarlig
Kveldsarrangementsansvarlig
Økonomiansvarlig

Karoline Grande
Mari Mæhlum
Kimmi Thi Tran
Marie Sibbern
Pernille Munkvold
Martin Dovland
Maria Færstad Sæbø

•

Digitale tvillinger for et bærekraftig byggmiljø
v/direktør Anett Andreassen, Statsbygg

•

Innovasjon – en del av ingeniørers DNA?
v/utviklingssjef, Erik Rigstad, COWI

•

Fra byggstudent til konsernsjef!
v/byggstudent August Németh Winter

•

Innovasjon i byggnæringen, nye samspillsmekanismer
Innovasjonsleder Rita Løberg, NTNU og Camilla Jørås
Larsen, Idésjef, TTO (Technology Transfer Oﬃce)

•

Samarbeid gir fart! FNs 17 bærekraftsmål – nøkkelen
til suksess! v/assisterende rådmann Ålesund kommune,
Bente Glomset Vikhagen

Innimellom foredragene ble følgende priser delt ut:

Arrangementet holdes i Realfagsbygget på Gløshaugen.
Tema for foredragene i 2019 var innovasjon. Dette har
sammenheng med NTNUs fokus på økt kommersialisering
av den pågående forskningen som bl.a. har resultert i
ansettelse av 15 innovasjonsledere på ulike studieområder.
Næringslivsringens medlemmer hadde også dette som
tema på medlemssamlingen i mars 2019, se foran.
I 2019 var det rekordstor etterspørsel etter standplasser.
Totalt klarte vi å få plass til 52 bedrifter rundt om i Realfagsbygget. Det er flott at interessen er såpass stor for å delta.
Det viser at byggstudentene fra NTNU er viktige for bransjen.
Det har allerede (desember 2019) kommet henvendelser om
plass på BM-dagen 2020!

•

Næringslivsringens pris til beste master:
Emil Fløvik Nygård – Best Value Procurement:
Erfaringer fra oﬀentlige byggeprosjekter

•

Næringslivsringens pris til beste bachelor:
Jens Tønjum Fjereide, Maren Helene Vikeby og
Sang Munn Kim – Renovering av vannledninger
på Utleira og Fossegrenda – metodevurdering

•

Dr. techn. Olav Olsen AS, Nyskapingsprisen:
Vetle Christensen Birkeland, Carsten Assev Øyen
og Camilla Børsand med masteroppgaven
«Exploring Parametric Structural Analysis and
Design in Virtual Reality»

•

Statens vegvesens pris til beste master innen vegfag:
Martin Folkestad Hjelle – Self-driving Sign for Mobile
Road Works

•

Jernbanedirektoratets pris til 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

•

Norconsults pris til beste pedagog:
Pål Drevland Jacobsen, førsteamanuensis ved institutt
for bygg- og miljøteknikk, NTNU

Næringslivsringen fylte 20 år i 2019 og valgte i den forbindelse
å markere dette med en liten åpningskonsert med Pirum-koret.
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Topplederforum
Dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap inviterer hvert år topplederne i flere av medlemsbedriftene
i Næringslivsringen til samtaler om utfordringer i skjæringspunktet mellom NTNU og byggnæringen.
I 2019 var det 23 deltakere som innledningsvis fikk en
befaring i ZEB- laboratoriet som er under oppføring på den
tidligere parkeringsplassen foran Høgskoleringen 7 A og B.

Fredrik Shetelig, dekan arkitektur og design, orienterte om
et pilotprosjekt høsten 2019, minor i arkitektur for siv.ing’er
fra bygg- og miljøteknikk.

Vel tilbake på Lerchendal Gård var det anledning for den
nye studieprogramlederen Arne Gussiås, å presentere seg.
Han understreket bl.a. at samhandling blir et viktig element
i utviklingen av studietilbudet. Han stilte også spørsmål ved
om NTNU har en realistisk forskningsbasert utdanning.
Videre orienterte han om et nytt prosjekt som NTNU har
startet for å se på innholdet i fremtidens teknologistudier.
Her vil det bli fokus både på innhold og form i studietilbudet
ved NTNU.

Den nye instituttlederen på institutt for bygg- og miljøteknikk,
Vikas Thakur, orienterte om utviklingen innen byggfagene.
Han er opptatt av rekruttering av kvinner både til studiene og
til instituttet (ansatte). Han spurte også om Næringslivsringens
medlemmer kan bidra til bedre utnyttelse av faget Eksperter
i team og hvordan det tenkes rundt forholdet mellom IT og
digitalisering.
I den videre utvekslingen mellom deltakerne på Topplederforum kom det innspill og synspunkt innen de temaene som
var satt opp. Innspill som det er viktig for NTNU å ta med
seg i videre utvikling.

Lars Andresen, adm.dir i NGI presenterte hvordan de utvikler
systemer for sikre digitale løsninger for geodata innen bygg
og anlegg og oﬀshore energi. Disse løsningene gir også
faglig utvikling til kartlegging av naturfarer og utvikling av
mijøteknologi. Kontaktperson for digital utvikling i NGI er
Lejla Giske.
Siri Blakstad overtok Hanne Rønnebergs framleggelse av
Framsikt – bygg, anlegg og eiendom mot 2050. Målet med
prosjektet er å lage fire framtidsscenarier for byggnæringen
30 år fram i tid. Spørsmålene de stiller er:
Hva må vi gjøre nå slik at vi er i stand til å løse
samfunnsoppdraget i 2050?
Hvilke kunnskaps- og innovasjonsbehov har
næringen for å komme dit?
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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.
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