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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.

Året 2020 var året da hjemmekontor ble det normale både for studenter og
arbeidstakere som hadde mulighet til det. Året da klemming ble avskaffet og sprit
og munnbind ble en del av hverdagsutstyret. Mange virksomheter ble nedstengt
og dette ble særlig merkbart blant elever og studenter under utdanning. Bygg
studentene ved NTNU forsvant til digital undervisning og digital hjemmeeksamen i
løpet av våren. Høstsemesteret som fungerer som en ny vår for nye studenter, ble
i stedet et forholdsvis ensomt møte med den nye tilværelsen som student.
Samtidig skal det framheves at NTNU og byggstudiene fikk et betydelig digitalt løft
for å legge til rette for digital undervisning fra hjemmekontor. For noen har dette gitt
store utfordringer, men tilbakemeldingen har vært at det har gått bedre enn hva
man kunne frykte. Møter, seminarer, workshops o.s.v. har også vært gjennomført
digitalt og reisevirksomheten har vært ikke-eksisterende.
Byggnæringen har klart seg greit så langt gjennom pandemien. Prosjekter er gjen
nomført og nye har startet opp. Næringen signaliserer at virksomhetene vil ha stort
behov for nyutdannede også i årene som kommer. Bærekraft og digitalisering er
sterke føringer som gir retning både for utdanning og arbeidsliv i tiden fremover.
Samtidig blir gårsdagens infrastruktur utfordret av klimaendringene som tvinger
næringen til å søke nye løsninger for bygging og drift av blant annet boliger, veger
og næringsbygg. Ikke minst blir det en utfordring å finne gode løsninger for alt det
vannet som spås å skulle komme i årene framover.
Byggnæringen er en næring som aldri vil gå tom for oppgaver som samfunnet har
behov for blir løst. Derfor er det så viktig at næringen selv utfordrer NTNU til å
holde på ambisjonene om et studietilbud i verdensklasse. Symbiosen akademia/
næringsliv er en uslåelig modell for en bærekraftig utvikling. Vi ser frem til at den
«den nye normalen» starter etterhvert.
Janicke P. Garmann (Norconsult AS)
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ORGANISERING
Styret har i 2020 bestått av følgende:
Styreleder

JanickeP.Garmann,NorconsultAS

Styremedlem PålEgilRønn,AFGruppenAS
Styremedlem HegeSkårbekkDammerud,VeidekkeASA/

BirgerSteffensen,BaneNOR
Styremedlem AnitaSharma,Oslokommune,Bymiljøetaten
Styremedlem TuridØdegaard,Rambøll
Styremedlem RoarNorvik,SINTEF
Styremedlem VikasThakur,NTNU
Styremedlem KarlVincentHøiseth,NTNU
Styremedlem ArneGussiås,NTNU
Styremedlem JanSteinarEgenes/AstridStadheim,NTNUGjøvik
Styremedlem TerjeTvedt/RobinSætre,NTNUÅlesund
Styremedlem RobertMortensen,NTNUTrondheim
Styremedlem IngeborgOnstein,student/

AnnaBjørnøyDørheim,student
Styremedlem KingaTurlaj,student/FatimaNawafly,student
DagligledererLillianFjerdingen,somerinnleidfraNorconsultAS.
Styremedlemmene fra næringslivet er medlemmer i NTNUs studie
programrådforbachelorogmasterprogrammenepåbyggområdet
vedIVfakultet.Senærmereomdetteunderstudieprogramrådet.

MEDLEMMER
Vedutgangenav2019haddeNæringslivs
ringen59medlemmer.Nyttmedlemi2020
erSEEntreprenørmedhovedseteiSortland.
Disse har senere skiftet navn til Kronstein
Gruppen.Delevererentreprenørtjenestertil
bådedetprivateogoffentligemarkedet,og
ertotalleverandøravnybygg,anleggsarbeid
og rehabilitering av næringseiendommer.
ÅF (nå AFRY) og Norsk senter for Betong
rehabilitering meldte seg ut i 2020. Ved
utgangen av 2020 har Næringslivsringen
58medlemmer.

ØKONOMI
Inntektenefor2020ernedjustertp.g.a.nedgangimedlemsmassen.Dettegirenredusertinntektiforholdtilbudsjett
i2020på50000kroner.
KostnadertildriftenavNæringslivsringenutbetalessombudsjettert.Reisebudsjetteternestenikkebruktp.g.a.korona.
Detsammegjelderutgiftersattavtilstyret.Detteskalihovedsakgåtildekningavreiseutgifterforstudentrepresentantene.
MidlersattavtilArenaerbelastetmedutgiftenetilmedlemsmøtetifebruar,menannenvirksomhetersattpåventogposten
gårmedetunderforbrukpåover130000kroner.Pengenesomersattavtilbestemasterogbestebachelorbleutbetalti
forbindelsemeddetdigitaleårsmøtetsombleholdt3.november2020.I2020vardetsattavekstramidlertilbl.a.skolebesøk
underpostenrekruttering.Hererdetogsågjenværendemidleriogmedatallreisevirksomhetstoppetetter12.mars2020.
Noen få skolebesøk ble gjennomført høsten 2020. Velferdsmidlene er fordelt etter søknad. Noen av midlene ble holdt tilbake
ipåventeavomtiltakenelotsegrealisere.Noenbleavlystognoenerutsatttil2021.Årsmelding,spørreundersøkelseog
leieutgiftertilNTNUgikksomplanlagt.
Dettegirfølgendeøkonomioversiktforregnskapsåret2020:
31122019

31-12-2020

Saldo2019

2505597

Inntekter 2020

3315000

Tildisposisjoni2020

5820597

Løpendeforbruk2020

2836416

Total saldo

2 984 181
Janicke P. Garmann,
styreleder
2020/2021
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Lillian Fjerdingen,
daglig leder,
innleid fra Norconsult AS
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VIRKSOMHET
Året2020blepregetavkoronaviruset.Detteharførttilen
del endringer i rutinene til Næringslivsringen. Noen av
aktivitetene er også endret. Dette kommer vi tilbake til. Det
eravholdt6styremøterogetstrategiseminar/medlemsmøte
sidenårsmøtet2019.Detteerettstyremøtemerenn
planlagt.DetteskyldesatByggogmiljødagensomble
avlyst3.november,bleforskjøvettil16.februar2021,noe
somkrevdeenlittannentidsplanforplanleggingenndet
som vanlig.. På møtet 2. desember 2020 ble det imidlertid
vedtatt at det også ville være umulig å holde en fysisk
BMdag16.februar2021.Istedetblestudentgruppen
utfordrettilålageetdigitaltopplegg,somgjørdetmuligå
skapeenmøteplassmellomstudenterognæringslivet.Iog
medatBMdagenbidrartilsponsingavhovedekskursjonen
forstudentenei3.klasseviainntekteneforleieavstandplas
ser,bledetogsåvedtattatNæringslivsringenvilbidratilå
reduseredetøkonomisketapetsomdettekulletfår,vedat
BMdagenfårenredusertform.Hvorstortdettebidragetblir,
blirvedtattiløpetavvåren2021.

tidligere styremedlem. Valgkomiteen i 2020 har bestått
avtidligerestyrelederBeritLaankefraSINTEF,somleder.
TidligerestyremedlemLarsErikHaugerfraCOWIog
studieprogramlederArneGussiåsvedNTNU.

REVIDERING AV STRATEGIPLANEN.
NY PERIODE 2021 – 2026

Eksisterendestrategiplanbleutarbeideti2010.Dener
senererevidert/tilpassetitrådmedendringervedNTNUog
med bakgrunn i Næringslivsringens virksomhet. Tiden var
nå inne for å ta en mer gjennomgående revisjon. Styret
vedtokatdetdennegangenvartilstrekkeligatprosessen
blegjennomførtistyretogatdennyeplanenleggesfram
påårsmøtetfordeøvrigemedlemmene.Arbeidetstartet
ijanuarogbleavsluttetpåstyremøtetiseptember2020.
Visjonoghovedmålopprettholdes:
VISJON:Næringslivsringensikrerkunnskapogkompetanse
fra NTNU til norsk byggnæring.

Strategiseminaret ble holdt før nedstengningen og styremøtene
etter12.marsharværtdigitalenettmøterviaTeams.Resultatene
fra et svært godt gjennomført strategiseminar er et viktig
grunnlagforutviklingavstudietilbudetoggavgodeinnspilltil
prosjektetFremtidensteknologistudier.Styremøtet21.januar
2020bleholdthosinstituttforkonstruksjonsteknikk,NTNU,
Gløshaugenogstyremøtet27.februarbleholdtpåMjøstårnet
i forbindelse med strategisamlingen som ble gjennomført
samme sted.

HOVEDMÅL:Næringslivsringenskalbidratilatstudiepram
mene innen bygg og miljøteknikk ved NTNU sikrer rekrutte
ring til byggnæringen.
DettepekerpådetohovedakseneNæringslivsringenbygger
sinvirksomhetrundt:kunnskapogrekruttering.Rekruttering
handler både om å rekruttere studenter og å rekruttere
bedrifter som ønsker å ta et ansvar for at studietilbudet
tilfredsstiller næringens behov gjennom arbeidet som utføres
iNæringslivsringenogvedådeltaistudieprogramrådetfor
byggfagene.

Totalterdetbehandlet38sakeriperioden.
Næringslivsringen ser at utfordringene knyttet til korona
epidemienogomleggingentilenstordeldigitalundervisning
har fått store konsekvenser. Det har vært krevende for både
studenter og ansatte. Samtidig har erfaringene og løsningene
somerutviklet,gittetløftsomgiretgodtgrunnlagforvidere
utvikling og bruk av digitale løsninger i undervisning. Dette vil
kunne bidra til et mer variert undervisningstilbud og legger
også bedre til rette for samarbeid mellom studiestedene og
deltakelsefraeksterneforeleseremedbl.a.pågåendeprosjekt,
somstudentenekanfåinnblikkiogkanskjeogsådeltapå.

Næringslivsringen har tillatt seg å sette noen ambisjoner
både for studiet og for næringen som skal gi retning for
arbeidetframover.Disseer:
Utdanning
• NTNUskalutviklekandidatprofilerogrammeverkfor
framtidens byggstudier som skal bringe universitetet
iverdenstoppeninnenfeltet
• Undervisningenskalværekreativ,innovativ
og i stadig utvikling

Ellers vil tema digitalisering bli nærmere omtalt under
redegjørelsenforsakersomerbehandletistudieprogramrådet.
Foråeffektiviserestyremedlemmersdeltakelseistudie
programrådetforbyggområdet,holdesdissemøtenei
tilknytning til hvert styremøte.

• Studietilbudetskalværefleksibelt
•

Studieorganiseringen skal være dynamisk
ogkunnetilpassesegendringsbehov

Medlemsbedrifter

Nedenfor omtales noen av de temaene som styret har gitt
størstoppmerksomhetiåretsomhargått.

•

Norsk byggnæring er verdensledende

• Norskbyggnæringsdeltakelseiutdanningsløp
blir mønster for utlandet

UTVIDELSE AV VALGKOMITEEN

Ipraksisvildetteinnebæreøktdeltakelseiundervisningen
fra næringen og økt deltakelse fra universitet i virksomheter
inæringen.Vedgodtilretteleggelsehåperstyretatdetteskal
bidra til et studietilbud som er attraktivt og som tilfredsstiller
kommende behov.

Enavdeførstesakeneidennyestyreperiodenvarårealisere
utvidelsenavvalgkomiteensomblevedtattpåårsmøtet.De
vedtattekriterieneeratvalgkomiteenskalbeståavtrepersoner,
enfraNTNUogtoframedlemsbedriftene.Representantene
fra medlemsbedriftene er sist avgåtte styreleder og et
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STRATEGI 2021 – 2026

HOVEDMÅL:
Næringslivsringen skal bidra til at studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU
sikrer rekruttering til BAE- næringen (bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen).

NÆRINGSLIVSRINGENS STRATEGI
2021 - 2026
DELMÅL 1:
Næringslivsringen skal legge til rette for samarbeid om
framtidig kunnskaps- og kompetansebehov innen det
byggfaglige området. Dette inkluderer livslang læring.

VISJON
Næringslivsringen sikrer kunnskap og kompetanse fra NTNU til norsk BAE-næring

DELMÅL 2:
Næringslivsringen skal bidra til rekruttering

Strategi 2021 - 2026

NÆRINGSLIVSRINGENS AMBISJONER FOR SAMARBEIDET
STUDIER/NÆRING

Utviklingsområder for studiet

UTDANNING
•
NTNU skal utvikle kandidatprofiler og rammeverk for framtidens
byggstudier som skal bringe universitetet i verdenstoppen innen feltet
•
Undervisningen skal være kreativ, innovativ og i stadig utvikling
•
Utdanningen skal øke kunnskapen om løsninger som bidrag til
bærekraftig utvikling
•
Utdanningen skal gjennom praktisk bruk øke forståelsen for digitale
løsninger
•
Studietilbudet skal være fleksibelt
•
Studieorganiseringen skal være dynamisk og kunne tilpasse seg
endringsbehov

Økt fokus på forståelse og anvendelse av faglige ferdigheter
Innsikt i innovasjonsprosesser og -muligheter
Innsikt i verdien av faglig samspill
Tilrettelegging for faglig fleksibilitet som øker muligheten for kombinasjoner
Innsikt i ulike virkemiddelapparat som stimulerer utvikling
Stimulering til livslang læring ved tilrettelagt løp for etterutdanning

MEDLEMSBEDRIFTER
•
Norsk BAE-næring er verdensledende
•
Norsk BAE-nærings deltakelse i utdanningsløp blir mønster for
utlandet

Strategi 2021 - 2026

Trender som vil påvirker
utviklingen av undervisning og
læringsaktiviteter ved NTNU fram
mot 2030
(Geir Øien, prosjektleder Fremtidens
teknologistudier, NTNU)

Strategi 2021 - 2026

Helhetlig (integrert,
flerdimensjonalt)
kompetansesyn

... og kandidatenes
kompetansemål som
førende for programdesign

Moderne læringsforskning
=> aktiv læring,
samarbeidslæring,
«kontekstualisert» læring,
prosjekt- og problembasert
læring...

... formative
vurderingsformer (vurdering
for læring, ikke bare av) – og
«constructive alignment»
som prinsipp

Nye muligheter i
campusutvikling og nye
læringsteknologier

Økte forventninger til
arbeidsrelevans og
arbeidslivssamarbeid

... og åpen utdanning og
livslang læring

Komplekse («wicked»)
problemer krever mer
tverrfaglighet og etisk
bevissthet

... og økt betydning av
«entrepreneurial mindset»
og «design thinking»

Forventning om mer
fleksibilitet og valgfrihet fra
studentene – fasilitere bedre
«personalized learning
trajectories»

NÆRINGSLIVSRINGENS FOKUS

Strategi 2021 - 2026

Strategi 2021 - 2026
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• Samspill utdanning – næring

studieplaner -tilbud
studieplaner/
-

• Samspill utdanning – næring

undervisningsformer

• Samspill utdanning – næring

undervisningsutvikling

• Møteplasser

attraktivitet - presentasjoner

• Kommunikasjon

markedsføring
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Attraktivitet

NÆRINGENS INNVIRKNING PÅ STUDIET
• Etablere et nettverk mellom de som underviser fra
medlemsbedrifter i Næringslivsringen og faglærere

Øke antall studenter

• Møtes en gang pr. år
• Deler erfaringer fra ulike opplegg for undervisning og
samspill med andre studieprogram med mål om læring
og inspirasjon

Strategi 2021 - 2026

ØKE ANTALL
MEDLEMSBEDRIFTER

Samarbeide med
Nasjonalt senter for
realfagsrekruttering
og Rollemodell

Utarbeide forslag til
kontaktpunkter
mellom
studenter og
bedrifter

Fremme/utvikle
byggstudiet
gjennom
Fremtidens
teknologistudier

Videreføre
skolebesøksordningen

• Bringer elementer fra diskusjoner i nettverket inn til
styret som kan fremme innspill til studieprogramrådet

ATTRAKTIVITET

Markedsføre studiet
gjennom
studentblogg

Strategi 2021 - 2026

•

Bygg-- og miljødag
Bygg

•

Medlemsmøte//strategisk seminar
Medlemsmøte

MØTEPLASSER
Fokusere på viktigheten av å opprettholde
studietilbudet for norsk samfunnsbygging
Skape kontaktpunkter med studenter
sommerjobber
bacheloroppgaver
masteroppgaver
prosjektdeltakelse

• Delta på møter og arrangementer hos organisasjonene RIF, BNL og EBA
• Nettverksbyggende
• Henter informasjon om politiske og faglige diskusjoner innen området

Strategi 2021 - 2026

Strategi 2021 - 2026
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ARENA
ArenaeretavfokusområdenetilNæringslivsringen.DettebeståravByggogmiljødagenpåGløshaugen,
påcampusÅlesundogcampusGjøvik.Arrangementeneerulikeogharulikfrekvens.Itilleggarrangeres
detetårligmedlemsmøteiformavetseminarellerenworkshop.Dettesisteerettilbudtilmedlems
bedriftene for å komme sammen og diskutere strategiske tema for samarbeidet mellom næring og
NTNUbyggogmiljøteknikk.Nårdeteraktuelt,inviteresogsåstudentertildeltakelse.
BYGG- OG MILJØDAG I ÅLESUND

6.februar2020arrangertebyggstudietpåcampusÅlesund
sin Bygg og miljødag. Sentrale bedrifter i lokalmiljøet var
tilstedemedstands.Detvarlagtopptiletvariertforedrags
program:

• RolfAndrèBohne,ProfessorNTNUTrondheim–
«Sirkulærøkonomi»

• HansPetterHildre,InstituttlederInstituttetfor
havromsoperasjonerogbyggteknikkNTNUÅlesund

• StudentpresentasjoneriSmartCityLab

•

• BedriftspresentasjonCatendavedPerFjellstad
• LalaNilsen–PresentereSmartCityLab
• Bedriftspresentasjon,Christie&OpsahlASved
Andreas Andenæs

Martin Ringstad – «Nyutdannet i vannbransjen –
Konsulent»

•

IngerJohanne Alnes – «Fra student til fast ansatt»

• Bedriftspresentasjon,RambøllvedMartinogMaren

• Bedriftspresentasjon,ConstoASvedKennethVedlog

• Bedriftspresentasjon,SkanskaASvedIvarRognhaug
Ørnes

• LillianFjerdingen,Næringslivsringen
Innimellom var det servering av lunsj og lagt til rette for
mingling.Påkveldenbledetarrangertsosialtfagtreff
medtapasogkonkurranser.

• Jenteriingeniørfag,JenteprosjektetADAved
VildeSofieDidriksen
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MEDLEMSMØTE 26. FEBRUAR 2020 – MJØSTÅRNET

Høsten2019startetNTNUprosjektetFremtidensteknologistudier(FTS)medprofessorGeirØiensomprosjektleder.
Næringslivsringenønsketåleggetilretteforatmedlemmeneskullekunnefågodinformasjonomprosjektetogkomme
medinnspillknyttettilFTSogbyggstudiene.Medlemsmøtetbleenperfektarenafordette.Programmetblelagtoppsom
enmulighettilåpåvirkeogdefineremorgendagensingeniørerogsivilingeniørerinnenbyggområdet.Dagenvarsvært
godtorganisertmedmangeogvarierendeaktiviteter.Noeavresultatetvarbl.a.åpresentereavisoppslagi2030som
viserhvilkesuksesserNTNUogbyggharoppnådd,somvistnedenfor.

New York
Times:
NO WAY
NORWAY

Nobelpris til
gründer ved
NTNU!
Nobels første bærekraftpris går til
Marianne som integrerer teknologiog samfunnsendringer ……………..

Et Norge uten veger, der
fjellene og fjordene får stå
urørt.
Naturen skal tilbakeføres til sitt
opprinnelige mangfold.
Tiden for ødeleggelser er slutt.

Helt nye perspektiver og muligheter
bekrefter at NTNU leverer kunnskap
for en bedre verden.

Nå går alt i lufta!

2020

2020

Fra
oljeplattform
til smartbo!

Brakvalg for
ingeniørpartiet!
40 % av klimautslipp fra
byggnæringa.

Ø NTNU-student i team bidro til idé
Ø Overflødige oljerigger er en
ressurs
Ø Eldrebølgen øker behovet for
boliger med servicetilbud
Ø Oljearbeidere flytter inn i tidligere
lugar

Brumunddalkonferansen 2020 tok
klima på alvor. Samarbeid mellom
studenter, næringsliv og akademia
satte agenda/premisser for utdanning
- Fremtidens teknologistudium-

2020

2020

Næringen som
løste Norges
klimautfordring!

- den nye «oljen» er byggnæringen
NTNU har utviklet verdens beste
bærekraftskompetanse
NTNU og næringen etablerte fullintegrert
studieforløp (6 år)

2020
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Itilleggtildisseflotteavisoppslagene,bledetutvikletprofilerforflerespennendestudenttypersomvikanfinneblantbyggog
miljøteknikkstudentenepåcampusenetilNTNUi2030.HerrepresentertvedEmma,Pål,Anita,Solveig,LinnéaFlorentinaogBrede.

BM-DAG GJØVIK

Gjøvikharvedtattåavholdesittarrangementitilknytningtil
den vanlige karrieredagen. Dette ble ikke gjennomført i 2020.

BYGG- OG MILJØDAGEN PÅ GLØSHAUGEN

DenplanlagteByggogmiljødageniRealfagsbygget
3.november2020varvedtattflyttettil16.februar2021.
Meddesmittereglenesomvargjortgjeldendeforhøsten,
var det ikke mulig å gjennomføre dette store arrangementet.
DekansTopplederforumsomarrangeresisamspillmed
Byggogmiljødagenbleflyttettilsammedato.
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ÅRSMØTET
IogmedatByggogmiljødagenbleavlyst,vardetbesluttet
åforetadeårligeprisutdelingeneiforbindelsemedårsmøtet.
Nedenforfølgerenoversiktoverdeulikeprisvinnerneog
deresoppgaver:
•

•
Årsmøtet2020bleavholdtdigitalt3.november2020som
planlagt.Detvar24medlemsbedriftervarrepresentert.Dette
ernærmere10flereenndetsomharværtgjennomsnittlig
deltakelse de siste årene.
Disse var representert:
NCCConstructionAS,NRCGroup,SkanskaNorgeAS,
VeidekkeASA,AsplanViakAS,Brekke&StrandAkustikk
AS,COWI,Dr.techn.OlavOlsenAS,NorconsultAS,
Rambøll,ViaNovaPlanogTrafikkAS,MapeiAS,Byggevare
industriensForening,EBA,Norskforeningforfjellspreng
ningsteknikk,NorskVannBA,RIF,SINTEFCommunity,
StandardNorge,Bergenkommune–vannogavløpsetaten,
Jernbanedirektoratet,Oslokommune–bymiljøetaten,Nye
VeierogStatensvegvesen.ItilleggdeltokNTNUmedflere
representanter.
Årsberetningfor2019blegodkjentogforeløpigårsmelding
for2020bletatttiletterretning.Regnskapfor2019ble
godkjentsammenmedbudsjettetfor2021.Styreleder
JanickeP.Garmann,Norconsultblegjenvalgtsomstyre
medlemfor2åroggjenvalgtsomstyrelederfor1år.
StyremedlemPålEgilRønn,AFGruppenblegjenvalgtfor
2år.SomnyttstyremedlemblevalgtBirgerSteffensen,ass.
UtbyggingsdirektøriBaneNORfor2år.HegeSkårbekk
Dammerud,VeidekkeEntreprenørASAgikkutavstyret.
NæringslivsringentakketHegeforhennesgodeog
konstruktive bidrag. Valgkomiteen ble gjenvalgt.

Beste bachelor fra Næringslivsringen
– Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik,som
varstudenteriTrondheimpåbyggbachelorprogrammet.
Oppgavenstittel: Simulering og prosjektering av
overvannstiltak Hommelvik
– Alida Malén Trondsen, Kristina Eiken Fosse og
Vilde Fuglås,somvarstudenteriÅlesundpåbygg
bachelorprogrammet.
Oppgavenstittel: Riggplaner og fremdriftsplan for
boligblokkene på Blindheimshøgda i Ålesund.
Beste master fra Næringslivsringen
– Mathias Lepsøe,instituttforkonstruksjonsteknikk
Oppgavenstittel: Tolkning og implementering av U-spline
basisfunksjoner og vurdering av kontinuitetsbetingelsers
virkning i planspenningsanalyse

•

Beste Jernbanemaster fra Jernbanedirektoratet
– Inès Andree Parez Blomvågnes,instituttforarkitektur
ogplanlegging
Oppgavenstittel: Bytog i Trondheim

•

Beste Vegmaster fra Statens vegvesen
– Sara Kvasnes,instituttforbyggogmiljøteknikk.
Oppgavenstittel: Safety eﬀects of horizontal curve
design, traﬃc lane and shoulder width on single
motorcycle accidents in Norway.

•

Nyskapingsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS
– Nora Rydland Fjøsne,instituttforbyggogmiljøteknikk
Oppgavenstittel: Demonstrating the retroﬁtting potential
of non-powered dams for hydropower production.

Norconsult AS delte ut pedagogprisen. Årets vinner ble
Martin Landgraﬀ,universitetslektor,instituttforvareproduk
sjonogbyggteknikk,NTNUGjøvik
Årsmøtet valgte også å gi rom for to innlegg som førte
opptilmedlemssamlingensomerplanlagti2021.Som
enappetittvekkerpresenterteforskningssjefRoarNorvik,
SINTEFsinrapportFramsikt2050:Hvordanserframtidens
byggoganleggsnæringut?Prosjektlederogprofessor
GeirØien,NTNUgaenstatuspåprosjektetFremtidens
teknologistudier,etprosjektsomskalleggetilretteforat
NTNUsstudieporteføljeiteknologiersamstemtmed
teknologiutviklingen,samfunnsutfordringeneognærings
ogarbeidslivetsbehoviperiodenfra2025ogfremover.
Næringslivsringensspørsmåler:Hvordanhengerdisse
to temaene sammen? Dette kommer vi som nevnt tilbake
tili2021.
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SPØRREUNDERSØKELSEN
Spørreundersøkelsentildeferdigutdannedestudentenepåmasterogbachelorblesendtutsomvanligimånedsskiftetmai/
juni2020.Dessverreoppstodetproblemermedutsendelsentilbachelorstudentenesåherharvifordårligedatatilåpresentere
noen resultater for 2020.

SP1: Hvilket studieprogram har du gjennomført - 2-årig eller 5156masterstudenterharsvart.Disseerfordeltpå122fra5årigmasterog34fra2årigmaster.37%hargåttkontruksjons
årig
program?
teknikk,39%byggoganlegg,8%vannogmiljøteknikkog16%harhattretningenveg,transportoggeomatikk.

Besvart: 156

Hoppet over: 0

Hererfordelingenpåstudieprogramhosdesomharsvart:

SP2: Hvilken studieretning har du gått?
Besvart: 155

Hoppet over: 1

Medstudieretning:

Powered by

Med unntak av tre studenter har alle avsluttet studiene denne våren.

Powered by

SP6:
Hvor har du søkt jobb ? (mulig med flere svaralternativ)
Nestefigurviserhvorstudenteneharsøktjobber.RegionøstogMidtNorgedominerersammenmeddesomkun
har søkt
i deover:
større
Besvart:
156jobb
Hoppet
0

byene.

Powered by
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SP7: I hvilken bransje har du søkt jobb? (mulig med flere
ÅRSRAPPORT 2020
svaralternativ)
Besvart: 156

Hoppet over: 0

Powered by

Bransjefordelingenersomtidligereår.Rådgiverbedriftenedominerersøkerbildet.Somengodnummertokommerentrepre
nørene.Deterogsådissekategorienesomvisersegåhaansattfleststudentermednoenlundesammeforholdstallsom
ved søknader.
Etlikeaktueltspørsmålhvertårerhvordanrekrutteringenharforegått.Ogsåherkjennerviigjensommerjobbsomenviktig
SP12: Hvordan
ble du rekruttert ?
Besvart: 143

rekrutteringsarena.Nesten42%harblittrekruttertgjennomsommerjobb.MenogsåkarrieredagersomBMdagenharsin
plassidettebildet.Viserogsåatmangesøkerpåstilling.

Hoppet over: 13

Den siste oversikten viser hvor studentene har fått jobb i 2020.
Bedrift
Powered by

AFGruppen

4

Norconsult

28

AasJacobsen

4

Multiconsult

21

Vedal

4

Veidekke

13

Rambøll

3

COWI

11

Betonmast

3

Sweco

9

OPAK

2

AFRY

6

AsplanViak

2

Skanska

6

Backegruppen

2
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AKTUELLE TEMA

Rekruttering er et sentralt satsingsområde for Næringslivsringen.
Dette er det ikke like enkelt å jobbe med så lenge vi må sørge
for å ikke komme i konflikt med det generelle rekrutterings
arbeidet til NTNU. Innenfor det generelle opplegget må alle
studieprogram ha samme plass og oppmerksomhet.
Næringslivsringens oppgave er å gi ekstra oppmerksomhet
til bygg- og miljøteknikk. Vi har i de senere årene konsentrert
satsingen på to områder; skolebesøk og samarbeid med
Norsk senter for realfagsrekruttering.

Næringslivsringens medlemsbedrifter. Rollemodellprosjektet
lever i beste velgående med flere deltakere fra Næringslivsringens
medlemsbedrifter. I tillegg jobber senteret med prosjektene
ENT3R og Velgriktig. Alle disse omtales på hjemmesiden.
Samarbeidet består i gjensidige informasjonsmøter samtidig
som vi innbyr til å bruke hverandres informasjonskanaler.
I og med at senteret har vært gjennom en del utskiftinger
og omstruktureringer de siste årene, har resultater fra disse
møtene vært få, men vi håper å kunne få mere ut av samar
beidet etter hvert.

Skolebesøk: Fakultetet for ingeniørvitenskap avsluttet sitt bidrag
til skolebesøk i 2019. Bakgrunnen var at fakultetet ikke ønsket
å bidra til økt klimaavtrykk ved å stimulere til reisevirksomhet.
Næringslivsringens vurdering er at de fleste studentene som
tar på seg dette oppdraget, kombinerer det med en hjemreise
som de kanskje ville ha foretatt uansett. Det vi bidrar med er
da å gi en økonomisk kompensasjon, utstyre med en power
point som de bruker i besøket ved skole/klasse samt en
informasjonsflyer som de legger igjen hos studiekonsulenten.

Velferdstiltak: er et prosjekt som har hatt ulike betegnelser
gjennom årene. Innholdet har imidlertid vært å bidra til å
skape trivsel for studentene i studietida gjennom økonomiske
bidrag til aktiviteter på fritida. Da NTNU også fikk bachelor
studenter knyttet til byggstudiet, økte antall søkeberettige og
styret gjorde en gjennomgang av kriteriene for tildeling hvor
det skulle legges større vekt på at aktiviteten skulle gi en eller
annen form for faglig stimuli. I de senere år har det vært
bevilget støtte til linjeforeningen Aarhønen; litt til drift, men
mest til gjennomføring av fadderuke. Fotballagene har fått
støtte både til drakter og annet utstyr. Turgrupper har fått
støtte til utstyr som skredsøkere, telt, isøkser o.l. Både
Byggrevyen og revyen til bachelor i Trondheim har fått støtte.
Det samme har Dragern (korpset på bygg) og Spikers
Kårnes, Aarhønens avis. Også avslutningsfesten Jonathan
festen, blir sponset av Næringslivsringen. Det gis ikke støtte
til bespisning og drikke.

Fra høsten 2018 besluttet styret å sette av penger til at flere
studenter skal kunne reise og at de kan starte allerede på
høsten og holde på til søknadsfristen i april året etter. I år fikk
skolebesøkene en brå slutt fra 12. mars og aktiviteten har stått
stille. På høsten var det interesse for å starte opp igjen under
forutsetning av at smittereglene ble overholdt og ”røde områder”
ble unngått. Dette er under planlegging når dette skrives.
Samarbeid med Norsk senter for realfagsrekruttering:
https://realfagsrekruttering.no/om-oss/om-nsr
Dette samarbeidet startet da senteret ble etablert i Trondheim.
I starten var det spesielt Rollemodellprosjektet deres som var
aktuelt å bidra til. Vi fikk en god deltakelse fra ansatte i

Så langt har det vært få søknader fra studentene i Ålesund
og på Gjøvik. Dette håper vi skal ta seg opp etter hvert som
muligheten blir kjent.
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STYRETS DELTAKELSE I
STUDIEPROGRAMRÅDET OG UNDERVISNINGEN I 2020
UTDANNINGSLEDELSE VED FAKULTET
FOR INGENIØRVITENSKAP (IV)

KORONASITUASJONEN

Den12.marsavlysteNTNUaltavfysisk,timeplanfestet
undervisningogpraksis,mednoenfåspesielleunntak.NTNU
gikk over til digital undervisning i alle emner og studentene
fikkikkeoppholdesegpåcampus.Alleansattebleoppfor
drettilåarbeidehjemmefra,dersomdettevarmulig.Ansatte
ogstudenteririsikogrupperblepålagthjemmekontor.Selv
ommangesårisikoenfordettelittiforkant,bledetensvært
stor overgang og utfordring for både studenter og ansatte.
Byggområdet kom raskt i gang med digital nettbasert
undervisning i alle emner. Både studenter og ansatte hånd
tertedennestoreomveltningenpåensværtgodogpositiv
måte.Ettersomdettevedvarte,blesituasjonenmerutfor
drendebådefagligogsosialt.Deflesteopplevdeutover
våren at det var krevende å gjennomføre og følge undervis
ningendigitalt,utenåmøtemedstudenter,faglærereog
kollegaerfysisk.Spesieltkrevendeblenokperiodenmed
forberedelser til eksamen. NTNU forsøkte etter beste evne
åfølgeoppstudentenefagligogpsykososialt.Detteskjedde
isamarbeidmedbl.a.studenter,egneansatte,studentog
ansattorganisasjoner og ikke minst lokale helsemyndigheter.
Evalueringerunderogettervårsemesteretvisteatdefleste
av studentene og ansatte håndterte situasjonen godt.

I2019bledetbesluttetnyorganiseringpåutdanningssiden
med inndeling i faglige områder ved fakultet for ingeniørviten
skap(IV).Ansvaretforstudieprogrammeneblefordeltmed
lederepåområdeneMarin,Maskin,Bygg,Geofagog
petroleumogEnergiogbærekraft(seNTNUsinenettsider
https://www.ntnu.no/iv/ledelse).Deteretstudieprogramråd
ogprogramrådslederforhvertavdisseområdene.Dissehar
ansvarforallestudieprogrammeneinnenforhvertavdefem
områdene.Detteomfatterbachelor,masterogeventuelle
EVU/erfaringsbasertemasterprogram.Ph.d.utdanningen
ivaretasavForskningskomitéen,somledesavSveinung
Løset,somerprodekanforforskningoginnovasjon,med
medlemmerfrainstituttene.Programrådsledereogrepresen
tanter fra ledelsen ved instituttene er også medlemmer i
utdanningsutvalgetvedfakultet.Utdanningsutvalgetpå
IVfakultetetledesavLeifRuneHelleviksomerprodekan
for masterutdanning.
Detenkeltestudieprogram,somf.eks.5årmasterBygg
ogmiljøteknikk,forvaltesavegnestudieprogramutvalgog
studieprogramledere.
Ipraksiserikkedennenyeorganiseringenveldiguliktidligere
organiseringpåbyggområdet.Detharblittetklarereskille
mellom styremøtene i Næringslivsringen og møtene i studie
programrådet.Detharværtogersværtdyktigeogmotiverte
medlemmerfraNæringslivsringensittstyreistudieprogramrådet.
Deterviktigåopprettholdedetteengasjementet.Ettiltakfor
å sikre dette er at styremøtene i Næringslivsringen og møtene
istudieprogramrådetavholdespåsammestedogdag,noe
sombidrartileffektivtidsbrukogmindrereising.Studiepro
gramrådetharhatt5møterogdeltokpåNæringslivsringens
strategiseminarpåMjøstårnet.Herdeltokogsåprodekanfor
masterutdanning,somfikketsværtpositivtinntrykkavseminaret
ogsamarbeidetmednæringslivetpåbyggområdet.Både
dekanogprodekanharunderstreketviktighetenavatNTNU
ivaretarogutvikler,detspesieltgodesamarbeidetmed
næringslivetsomeretablertpåbyggområdet.Medlemmene
franæringslivetistudieprogramrådetharogsåpektpåatdet
er viktig å videreføre dette gode samarbeidet.

Pågrunnavdenekstraordinæresituasjonenmedkoronaviruset,
vedtok rektor i slutten av mars at eksamener med fysisk
oppmøtepåcampusikkevillebliavvikletvåren2020.
Emneansvarligefikketterdettevedtaketmulighettilåendre
vurderingsform(slutteksamen,karaktererpåøvingerog
oppgaverm.m.)ogkarakterskalafrabokstavkaraktertil
bestått/ikkebestått.Fordeflesteemnerpåbyggområdet
bledetdigitalhjemmeeksamen,medkarakterbestått/ikke
bestått.Mangestudentervarskuffetoverdenneendringen,
men forstod at med digital hjemmeeksamen var dette en
fornuftig nødløsning. Studentene har ettertid uttrykt et klart
ønske om mer bruk av bokstavkarakter.
Medenpositivutviklingikoronasituasjonenframmot
sommerenhaddeallevedNTNUethåpomettilnærmet
normaltmottakogstudiestartforstudentenepåhøsten.På
grunnavsmitteøkningenidestørrebyene,bledetikkeslik.

ForutenfasteoppgaverogsakersomfølgeravNTNUsitt
kvalitetssikringssystem,somstudentopptak,årligevaluering
ogstudieplaner,erdettoområdersomharhattspesielt
fokusi2020:
• Koronasituasjonenogkonsekvenserforundervisningen,
eksamener og mottak av nye studenter
•

Prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS)
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Foråredusererisikoenforsmittespredningogåsikrenye
studenterenbestmuligstudiestart,bleimmatrikuleringen
og informasjonsmøtene til nye byggstudenter i Trondheim
digitale. Teknostart og fadderordningen ble gjennomført
fysisk,tilpassetsmittevernreglene.Deflestenyestudenter
uttrykte i ettertid at de var godt fornøyde med mottaket ved
NTNU,teknostartogfadderordningen.
Koronasituasjonen utover sommeren og mot høsten med
smittevernstiltakene reduserte mulighetene for fysisk under
visningpåcampussomfølgeavbla.avstandsregler.I
planleggingenavundervisningenvalgteNTNUåprioriterenye
studenter i valget mellom digital og fysisk undervisning. Dette
haretterforholdenegittstudenteneakseptabelundervisning,
tilknytningtilstudieprogram,medstudenterogfagmiljøene.
NTNUharfortsattetbetydeligpotensialiåutvikledendigitale
undervisningen.Detteerviktigpåkortsiktmedkoronasitua
sjonen,menogsåforåutvikleundervisningstilbudetframover.
Digital undervisning vil nok fortsatt være viktig både for
ordinære studenter og som et viktg virkemiddel for livslang
læring.Hjemmeeksamenblenormenforhøstenseksamener
vedNTNU(ogblirnormenforeksamenervåren2021).

FREMTIDENS TEKNOLOGISTUDIER (FTS)

FTSprosjektethararrangertflereinterneogeksternemøter.
FlereavNæringslivsringenogstudieprogramrådetsine
medlemmerhardeltattpådissemøteneoggittgodeinnspill.
ProsjektlederforFTSdeltokpåNæringslivsringensinstrategi
samlingoghariettertidpåpektdetgodeogpositiveengasje
mentetogsamarbeidetmednæringslivetpåbyggområdet.
Dette har vært svært viktige bidrag både for arbeidet i
FTSprosjektetogsomgrunnlagforviderearbeidmed
utviklingenavutdanningenpåbyggområdet.Delprosjekt2)
publisertesinrapport26.juni2020.Rapportenvardenførste
avtredelrapporterhvorprosjektetpublisererfunn,konklusjoner,
anbefalingerogråd.Rapportenharværtbehandletinternt
vedNTNU,iNæringslivsringenogstudieprogramrådet.Det
harkommetgodeinnspilltilrapportenogarbeidetsålangt.
Deleravdenandredelrapporten,somopprinneligvar
planlagtsomendelavdelrapport1,blepublisertpåslutten
av2020.Dentredjeogsisterapportenforventesåkomme
juni2021.DeterfortsattviktigatNæringslivsringensine
medlemmerogstudieprogramrådetengasjerersegidette
arbeidetforågiinnspilltilforutviklingenavutdanningenpå
NTNU.

STUDENTOPPTAK

ProsjektetFTSeretomfattendeogsværtviktigprosjektved
NTNU,somkanfåtildelsstorekonsekvenserforutviklingav
framtidigeutdanningenvedNTNU,ogsåpåbyggområdet.
Fremtidens teknologistudier skal legge til rette for at NTNUs
studieporteføljeiteknologiersamstemtmedteknologiutvik
lingen,samfunnsutfordringeneognæringsogarbeidslivets
behoviperiodenfra2025ogfremover.Iperiodenfraaugust
2019tilaugust2021skalprosjektetutredeogutvikleet
anbefaltrammeverkforNTNUsfremtidigestudieportefølje
innenforteknologipåbachelor,masterogph.d.nivå.Det
omfatterdeklassisketeknologistudiene,hovedsakelig
sivilingeniørogingeniørfag,samtrealfagogarkitektur,
designogplanleggingsfag.Prosjekteteiesavprorektorfor
utdanningogerendelavNTNUsutviklingsplanforFremti
densstudietilbud.Detfinnesmerinformasjonomprosjektet
ogaktiviteteneiprosjektetpåprosjektetsinenettsider:
https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier.

Fra2016hardetværtenmarginalnedgangiantallsøkere
tildet5årigemasterprogrammet(Sivilingeniør)Byggog
miljøteknikk. Dette gjelder både antall søkere samlet sett og
primærsøkere,somharprogrammetsom1.prioritetsvalg.
Nedgangeniantallsøkereerpåomlag25%fra2163i2015
til1635i2020.Ogsåandelenprimærsøkereerredusertmed
omlag20%isammeperiodeDenvedvarendenedgangenover
flereårgirgrunnlagforurooverutviklingen.Tidligereerfaringer
frabyggprogrammeneogandreprogramharvistatdeter
viktigåtatakidennesituasjonentidlig,foråunngåenmer
dramatisknegativutvikling.Andelenkvinneligprimærsøkere
harværtpåomlag3035%siden2016ogvari202036%.
Detteerikkekritisklavt,menhellerikkesåhøytsomen
ønsker. Det vil derfor fortsatt være viktig å utvikle Bygg og
miljøteknikksometattraktivtstudieprogramogmarkedsføre
godtblantmuligesøkere,medekstraoppmerksomhetpå
kvinnelige søkere. Fakultet vil øke markedsføringen av studie
mulighetenepåfakultetisosialemedier,medmålomåøke
rekrutteringen og andel kvinnelige søkere. Så langt har ikke
fakultetsattsøkelyspåbyggområdetidettearbeidet,dadet
erlangtstørreutfordringerpåenkelteandreområder.

Arbeidetiprosjekteterdeltinnitrefaser:
1) Kartleggingogkonsept
2) Konsekvenser og virkemidler
3) Påveimotimplementering
Fase1blestartetopp2019meddelprosjektene1)styrker
ogsvakheterveddagensstudieporteføljeog2)ønskede
kandidatprofilerforfremtidensNTNUteknologerogoverord
nedeprinsipperforteknologiutdanningenevedNTNU.
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Fordetordinære3årigebachelorprogrammetiingeniørfagbygg,somtilbysiGjøvik,ÅlesundogTrondheimerdetsamletsett
ennedgangpå20%iantallsøkerefra3216i2016til2559i2020.NedgangenerstørstiGjøvikmed28%,mensnedgangen
iÅlesundogTrondheimerpåomlag20%.Andelensøkeresomharbachelorprogrammetiingeniørfagbyggsom1.prioritets
valg,erlavmedomlag15%.Detteharværtlavtsiden2016.NedgangenharværtstørstiGjøvikogTrondheim,ognoelavere
iÅlesund.Densamledeandelenkvinneligesøkereerpåomlag26%i2020,ogharholdtsegstabildesenereår.Andelen
kvinneligesøkereerlavestiGjøvikmed19%.Detnettbasertebachelorprogrammetharhattjevnøkningiantallsøkeremed
402søkerei2020,mot120i2014,somtilsvarerenøkningpå235%.Tildettestudietilbudetharogsåantalletsøkeremed
programmetsom1.prioritetøktmed56%.
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Figur 3 Søkere til 3-årige bachelorprogrammet i ingeniørfag bygg
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transportoggeomatikk.Sammenmedfagmiljøenegjøres
det en vurdering av hva som kan være årsaken til dette og
mulige tiltak. NTNU må ha et best mulig utdanningstilbud
somblirformidlettilstudenteneoggjennomførtpåengod
måte. Byggnæringen og virksomhetene må nok også bidra
med å være mer synlig innenfor disse områdene og vise at
utdanningpådisseområdenegirmuligheterforspennende
og interessante jobber og karrieremuligheter.

EVALUERING OG ENDRINGER I STUDIEPLANEN

Denårligeevalueringenvisteatstudieprogrammenei
hovedsak har god kvalitet. Det er fortsatt behov for å utvikle
denpedagogiskekompetansenogspesieltdendigitale
undervisningskompetansen.Fakultetetforingeniørvitenskap
starteti2020oppfagfelleveiledning,sominnebærerat
faglærernemersystematiskskalstøtteoghjelpehverandrei
utviklingavundervisningen,medbistandfradetpedagogiske
fagmiljøetvedNTNU.Omlag10faglæreresomunderviser
iemnerpåbyggprogrammenevildeltaidetteopplegget.
Deteretønskeomatdigitalisering,bærekraft,samarbeid
og innovasjon skal styrkes i utdanningstilbudet. Dette er også
trukket fram som viktige utviklingsområder i FTS sitt arbeid.

PERIODISK EVALUERING OG UTVIKLING
AV MASTERPROGRAMMENE

LedelsenvedFakultetforingeniørvitenskap(IV)sendtei
desemberutbestillingmedutkasttilmandatforperiodisk
evalueringavmasterprogrammenepåbyggområdeti2021.
Detvilblisattnedegneeksterneoginternepanelersomskal
ledeoggjennomføreevalueringen.Studieprogramrådetvilbli
orientertforløpendeomplanerforogresultaterfradette
arbeidet. Programrådsleder vil være ansvarlig for at evalueringen
gjennomføresogatdetutarbeidesenhandlingsplani
etterkant. Evalueringen skal gjennomføres i tråd med føringer
og krav i NTNU sine styrende dokumenter og kvalitetssystem.
ResultaterfraFTSprosjektetvilværeviktigfordetteevalu
eringsarbeidet. Det har vært god dialog med fakultetsadmi
nistrasjonen om evalueringsarbeidet. Utkast til bestilling med
mandatblebehandletprimodesember2020.Detvilvære
spesieltviktigatnæringslivetgirinnspillomsamfunnsog
arbeidslivsrelevanstildeteksterneekspertpanelet.Erdet
spesielleutfordringersombørviesspesielloppmerksomhet?

Studieplanarbeideti2020medførteihovedsakmindre
endringeristudieplaneneforstudieprogrammenepåbygg
området.Forårekruttereflerestudentertilfagområdetkyst
ogarktisk,bleKystogarktisketablertsomegenstudieretning
for3.årsstudentenei2020.
Påflereavbyggområdeneerdetetsværtomfattende
emnetilbud. Det viser seg at det er krevende for studentene
å få oversikt over og forstå dette. Mange emner og til dels
fåstudenterpåendelemnergirogsådårligdriftsøkonomi.
På enkelte områder er det vanskelig for studentene å forstå
hvilkeemnekombinasjonerenbørogkanvelge,oghvilken
fordypningogspesialiseringdekanfågjennomutdanningen.
Ved valg av studieretning for høsten 2020 var det få studenter
somvalgtestudieretningeneVannogmiljøteknikkogVeg,
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Medlemmer

Jernbanedirektoratet / Designhåndbok

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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Seksjon 2 / Designelementene og retningslinjer for bruk
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