
ÅRSRAPPORT   2021



Næringslivsringens arbeid har også dette året blitt preget av koronasituasjonen med et 
delvis nedstengt samfunn der aktiviteter er satt på vent eller har blitt gjennomført digitalt. 
Det har betydd mindre kontakt med studentene på de ulike lærerstedene, færre  møteplasser 
mellom næringslivet og studenter og selvsagt begrenset mulighet for å profi lere studiet 
ovenfor nye søkere til NTNU. Studentene er kanskje en av de samfunnsgruppene som har 
merket dette aller mest. Dette i forhold til digital undervisning, begrenset mulighet til å 
bygge nettverk for framtidig arbeidsliv og faglige studieturer som har en stor kulturell og 
miljømessig side, har heller ikke kunnet gjennomføres. Hvilken betydning dette har for 
 dagens studentmasse eller for rekruttering av nye studenter kjenner vi ikke svaret på i dag, 
men er et tema som Næringslivsringen vil følge videre. 

Arbeidet med framtidens teknologistudium ved NTNU har vært et av de viktigste temaene 
for Næringslivsringen dette året. Målet er at kandidater fra NTNU fortsatt skal rangeres som 
de mest attraktive innen ingeniør og teknologifagene og fylle behovet for denne  kompetansen 
innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Dette tilsier også at studiet skal være attraktivt 
for unge mennesker som står på terskelen til å velge sin yrkeskarriere gjennom valg av 
studiested. Etterutdanning, «livslang næring», har allerede stort fokus og vil også framover 
bli en viktig del at det totale studietilbudet.  

Sammen med Institutt for Bygg og miljøteknikk, følger vi søknadsmassen til NTNU nøye. Vi 
ser med en viss bekymring på at primærsøknadene til bachelor- og masterstudiene har 
vært synkende de siste 5 årene. Styret i Næringslivsringer tar denne situasjonen på alvor. 
Vi vil sette søkelys på hvordan næringen vår kan supplere og støtte opp om NTNU sin 
 profi lering av studiene med tiltak på sosiale medier, gjennom kontakt 
med studenter og ved å være til stede på de arenaene hvor nye 
studenter rekrutteres. Det er spesielt  fagområdene geo teknikk, 
samferdsel og vann- og miljøteknikk som gjennom fl ere år 
har utdannet et svært begrenset antall kandidater i forhold til 
det behovet som er i alle deler av næringslivet. Ambisjonen 
om å tiltrekke de beste kandidatene til NTNU vil derfor 
 fortsatt være et kjerneområde for Næringslivsringens arbeid. 

Turid Ødegaard (Rambøll)

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 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.
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NÆRINGSLIVSRINGENS STIFTELSESERKLÆRINGEN FRA 1999: 
«Næringslivsringen er et samarbeidsforum for Studieprogram bygg- og miljøteknikk, NTNU og næringen for 
Bygg, Anlegg og Eiendomsforvaltning (Byggnæringen). Næringslivsringen ble besluttet opprettet på et eget møte 
i forbindelse med Bygg- og Miljødagen på NTNU 12. oktober 1999. Tilstede på møte var 46 representanter for 
byggnæringen og 18 representanter for NTNU.» 

TILLEGG 2017 I FORBINDELSE MED FUSJONEN MED HØGSKOLENE I TRONDHEIM, ÅLESUND 
OG PÅ GJØVIK:
«Fra 1. januar 2016 omfatter byggstudiet ved NTNU bachelorutdanning innen bygg ved studiestedene Gjøvik, 
Ålesund og Trondheim. Disse inngår fra samme tidspunkt som en del av Næringslivsringens samarbeidsforum.»

Formål
Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom studenter, næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved 
NTNU med formål om 

• 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 delta i studieprogramrådet for bygg- og miljøteknikk 

• å gi innspill til et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som vil jobbe i næringen

Formålet med Næringslivsringen skal bidra til at

• fl ere godt kvalifi serte studenter rekrutteres til studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk slik at næringens fremtidige 
behov for ingeniører og sivilingeniører tilfredsstilles

• studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk er fremtidsrettede studium som holder høy standard i internasjonal 
sammenheng

• studentene får kunnskap om byggnæringen og samfunnet forøvrig

ORGANISERING

Styreleder Janicke P. Garmann, Norconsult AS 
Styremedlem  Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS
Styremedlem Birger Steff ensen, Bane NOR
Styremedlem Anita Sharma, Oslo kommune, Bymiljøetaten
Styremedlem Turid Ødegaard, Rambøll
Styremedlem Roar Norvik, SINTEF
Styremedlem Vikas Thakur, NTNU
Styremedlem Karl Vincent Høiseth, NTNU/Anders Rönnquist, NTNU
Styremedlem Arne Gussiås, NTNU
Styremedlem   Astrid Stadheim/Ole Kristian Haug, NTNU Gjøvik
Styremedlem Robin Sætre, NTNU Ålesund
Styremedlem Robert Mortensen, NTNU Trondheim
Styremedlem Anna Bjørnøy Dørheim/Eira Hammeren, student
Styremedlem Fatima Nawafl y/Marita Førde, student

Daglig leder er Lillian Fjerdingen, som er innleid fra Norconsult AS. 

Styremedlemmene fra næringslivet er medlemmer i NTNUs studie-
programråd for studieprogrammene på byggområdet. Se nærmere 
om dette under studieprogramrådet.

Styret har i 2021 bestått av følgende:

Lillian Fjerdingen, 
daglig leder,

innleid fra Norconsult AS

Janicke P. Garmann, 
styreleder

2020/2021
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ÅRSMØTET 2021 
Styreleder:
Turid Ødegaard, Rambøll valgt for 1 år, NY

Næringslivsrepresentanter:
Guro Grøneng, Områdedirektør GeoMiljø, NGI - NY
Eli Grimsby, adm.dir. Oslobygg KF - NY
Janicke P. Garmann, konserndirektør Norconsult AS
Pål Egil Rønn, styreformann AF Gruppen
Birger Steffensen, ass. utbyggingsdirektør Bane NOR

NTNUs representanter:
Studieprogramrådsleder Arne Gussiås, IV-fakultetet
Instituttleder Anders Rönnquist, institutt for konstruksjonsteknikk
Instituttleder Vikas Thakur, institutt for bygg og miljøteknikk
Lokal studieprogramkoordinator Robin Sæthre, NTNU Ålesund
Lokal studieprogramkoordinator Ole Kristian Haug, NTNU Gjøvik

Masterstudentenes representant: Student Eira Hammeren

Bachelorstudentenes representant: Student Marita Førde

Valgkomité 2022
Berit Laanke (tidligere styreleder)
Arne Gussiås, NTNU 
Hege Dammerud, Veidekke ASA (tidligere styremedlem)

15 medlemsbedrifter deltok på årsmøtet som ble holdt i forbindelse  
med Bygg- og miljødagen på NTNU, Gløshaugen. Årsmøtet godkjente  
årsmelding og regnskap for 2020 og budsjett for 2022. 

MEDLEMMER 
Pr. utgangen av oktober 2021 har Næringslivsringen 58 medlemmer. 
KONNEKT og Oslobygg er nye medlemmer. Bærum kommune, Mapei 
AS og Sykehusbygg har meldt seg ut i løpet av året. 

ØKONOMI 
Inntektene til Næringslivsringen er redusert med 80.000 kroner i 2021 
p.g.a. utmeldinger. Utgiftene er også redusert pga. redusert aktivitet  
i koronatiden selv om vi har et vedtak på å gå over budsjett på bl.a. 
tilskudd til velferdstiltak for å bidra til noe aktivitet og trivsel for studen-
tene i denne vanskelige tiden. Dette har bl.a. medført et overforbruk på 
velferdsmidlene på over 100.000 kroner. 

Lønn til driften av Næringslivsringen utbetales etter planen. Reisebud-
sjettet er nesten ikke rørt p.g.a. korona. Utgifter satt av til styret er også 
noe lavere enn budsjettert i og med at de fleste styremøtene har vært 
digitale. Midler satt av til Arena er belastet med utgiftene til medlems-
seminar i september og kostnader knytet til Bygg- og miljødagen som  
i år kunne gjennomføres fysisk. Annen virksomhet er delvis satt på vent. 

BALANSE 2020-01-01

Kontingent    2 735 000 

NTNU       500 000 

SUM INNTEKTER    3 235 000 

Egenkapital 1.1    2 984 181 

Årets resultat       358 085 

SUM EK    3 342 266 

EK    6 077 266 

RESULTAT 2021

Driftsinntekter

Kontingenter    2 735 000 

Øvrige Inntekter       500 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER    3 235 000 

Driftsutgifter

Innleie fra Norconsult    1 642 872 

Mva       410 718 

Reise leder          11 215 

Styret. Møter og utlegg          17 325 

Arena       188 876 

Beste master          25 000 

Beste bachelor          25 000 

Rekruttering          60 000 

Studentstøtte/-velferd       408 639 

Kontorleie NTNU          50 000 

Drift av internett            6 532 

Årsmelding m.m.          30 563 

Andre kostnader               175 

SUM DRIFTSUTGIFTER    2 876 915 

DRIFTSRESULTAT/
ÅRSRESULTAT

      358 085 

Dette gir følgende resultat for regnskaps-
året 2021:

ÅRSRAPPORT 2021



BALANSE 2020-01-01

Kontingent    2 735 000 

NTNU       500 000 

SUM INNTEKTER    3 235 000 

Egenkapital 1.1    2 984 181 

Årets resultat       358 085 

SUM EK    3 342 266 

EK    6 077 266 

RESULTAT 2021

Driftsinntekter

Kontingenter    2 735 000 

Øvrige Inntekter       500 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER    3 235 000 

Driftsutgifter

Innleie fra Norconsult    1 642 872 

Mva       410 718 

Reise leder          11 215 

Styret. Møter og utlegg          17 325 

Arena       188 876 

Beste master          25 000 

Beste bachelor          25 000 

Rekruttering          60 000 

Studentstøtte/-velferd       408 639 

Kontorleie NTNU          50 000 

Drift av internett            6 532 

Årsmelding m.m.          30 563 

Andre kostnader               175 

SUM DRIFTSUTGIFTER    2 876 915 

DRIFTSRESULTAT/
ÅRSRESULTAT

      358 085 

VIRKSOMHET 
Året 2021 har blitt preget av koronaviruset. Dette har ført 
til en del endringer i rutinene til Næringslivsringen. Noen av 
aktivitetene er også endret. 

Det er avholdt 6 styremøter og et strategiseminar/medlems-
møte siden årsmøtet 2020. Det første møtet i denne perioden 
ble holdt i desember 2020. Dette skyldes at Bygg- og 
miljødagen som ble avlyst 3. november, ble forskjøvet til 
16. februar 2021 noe som krevde en litt annen tidsplan for 
planlegging enn det som vanligvis gjøres. På møtet 2. 
desember 2020 ble det imidlertid vedtatt at det ville være 
umulig også 16. februar 2021 å holde en fysisk BM-dag. 
I stedet ble studentgruppen utfordret til å lage et digitalt 
opplegg som gjør det mulig å skape en møteplass mellom 
studenter og næringslivet. I og med at BM-dagen bidrar til 
sponsing av hovedekskursjonen for studentene i 3. klasse, 
ble det også vedtatt at Næringslivsringen vil bidra til å 
redusere det økonomiske gapet som dette kullet får ved at 
BM-dagen får en redusert form. Hvor stort dette bidraget blir, 
blir vedtatt i løpet av våren 2022. 

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet 2021 valgte også 
å holde et første styremøte allerede 13. desember 2021. 
Dette ble holdt på Teams og var først og fremst et møte 
for å bli kjent og diskutere hva som bør være de viktigste 
oppgavene fram til årsmøtet 2022. 

Totalt er det behandlet 41 saker i perioden, 7 saker i 2020 
og 34 saker i 2021. 

Næringslivsringen kan observere at utfordringene knyttet til 
undervisning i tiden etter koronapandemien startet, har gitt 
utfordringer i form av digital undervisning som vil få varige 
følger for undervisningen ved byggstudiene på NTNU. Det er 
ikke slik at all undervisning blir digital, men løsningene som 
er utviklet har gitt et løft som gir digitale løsninger en bedre 
forutsetning og økt aktualitet innenfor de fagområdene som 
det undervises i. Dette vil kunne bidra til et mer variert 

undervisningstilbud og legger også bedre til rette for deltakelse 
fra eksterne forelesere med bl.a. pågående prosjekt som 
studentene kan få innblikk i og kanskje også delta på. 

Ellers vil tema digitalisering bli nærmere omtalt under 
redegjørelsen for saker i studieprogramrådet. Etter styremøte 
gjennomføres det møte i studieprogramrådet for byggområdet. 
Styret og studieprogramrådet er ulike organ, med ulike 
mandat, men fl ere saker har felles interesse.

Nedenfor omtales noen av de temaene som har hatt størst 
oppmerksomhet i året som har gått. 

ARENA
Arena er et av fokusområdene til Næringslivsringen. Dette 
består av Bygg- og miljødagen på Gløshaugen, på campus 
Ålesund og campus Gjøvik. Arrangementene er ulike og har 
ulik frekvens. I tillegg arrangeres det et årlig medlemsmøte i 
form av et seminar eller en workshop. Dette siste er et tilbud 
til medlemsbedriftene for å komme sammen og diskutere 
strategiske tema for samarbeidet mellom næring og NTNU 
bygg- og miljøteknikk. Når det er aktuelt, inviteres også 
studenter til deltakelse. 

BYGG- OG MILJØDAGEN 2020 BLE ARRANGERT 
16. FEBRUAR 2021
Næringslivsringen lånte studentene penger til å kjøpe inn 
lisens til digital plattform for gjennom føringen. Dette ble 
tilbakebetalt da studentene fi kk innbetalt deltaker  avgift fra 
bedriftene. Denne avgiften var langt lavere enn det som 
bedriftene vanligvis betaler for en standplass på
BM-dagen. Næringslivsringens styre fi kk derfor en henven  
delse om vi kunne kompensere for manglende inntekter når 
hovedekskursjonen forhåpentligvis kan gjennomføres i 2022. 
Styret har vedtatt en kompensasjon på inntil 1 mill. kroner.
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Følgende foredragsholdere sørget for innholdet i foredragene:

2. november 2021 kunne studenter og Næringslivsringen invitere til tradisjonell Bygg- og miljødag i 
Realfagsbygget på Gløshaugen i Trondheim. Tema for foredrag var bærekraft og digitalisering samt et 
blikk inn i veien fra student til toppleder. 

BYGG- OG MILJØDAGEN 2021

Tom Ivar Myhre
direktør for bærekraft i Backe

Linn Marie Bjørvik 
miljøsjef i Backe

Charlotte Koritzinsky Luisa
nasjonal KAM for 

bygg- og anleggsbransjen 
i Norsk Gjenvinning 

Ingvild Storås 
adm.dir. i Baneservice AS 
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Bygg- og miljødagen er også dagen for prisdryss til fl inke studenter og pedagoger. Her er oversikten over årets prisvinnere:

• Vinnerne av Næringslivsringen sin pris for beste bachelor-
oppgave i 2021 var: Endre Blikra og Lars Skjevdal med 
oppgaven «Kunstgressbane i Trondheim: Detaljprosjek-
tering og utførelse». Veiledere var Universitetslektor Terje 
K. Fossheim og overingeniør Bjørn Aas ved Institutt for 
bygg- og miljøteknikk. Sistnevnte arbeider på Senter for 
Idrettsanlegg og teknologi (SIAT) – NTNU. Oppgaven er 
gjennomført i samarbeid med Sjetne IL og entreprenør-
bedriften Kjellaas AS.

• Vinnerne av Næringslivsringen sin pris for beste master-
oppgave i 2021 var: Ane Bræin Skagestad og Invild 
Sørbel med oppgaven «Evaluation of the Consistent 
Load Model for Norwegian Railway Bridges Subjected to 
Fatigue Considering Track Curvature and Non-Standard 
Infl uence Lines». Veileder var førsteamanuensis Gunnstein 
Thomas Frøseth ved Institutt for konstruksjonsteknikk. 
Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Bane Nor.

• Vinnerne av Nyskapningsprisen fra Dr. techn. Olav Olsen 
AS i 2021 var: Daniel Martens Pedersen og Henrik 
Askheim med oppgaven «Implementation of seismic 
soil-structure interaction in OpenFAST and application 
to a 10MW off shore wind turbine on jacket structure». 
Oppgaven er gjennomført i samarbeid med National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA.

• Vinneren av Norconsults pris for beste pedagogiske 
prestasjon ved NTNU, studieprogram Bygg- og miljø-
teknikk i 2021 var professor Odd Sture Hopperstad 
ved Institutt for konstruksjonsteknikk for undervisnings-
opplegget og sin undervisning i emnet Mekanikk 4.

• Vinnerne av prisen for beste jernbanefaglige master-
oppgave 2021 fra Jernbanedirektoratet var Ane Bræin 
Skagestad og Invild Sørbel med oppgaven «Evaluation 
of the Consistent Load Model for Norwegian Railway 
Bridges Subjected to Fatigue Considering Track Curvature 
and Non-Standard Infl uence Lines». Veileder var første-
amanuensis Gunnstein Thomas Frøseth ved Institutt for 
konstruksjonsteknikk. Oppgaven er gjennomført i 
samarbeid med Bane Nor.

• Vinnerne av Statens vegvesen sin pris for beste master-
oppgave på veiområdet i 2021 var Andreas Berge Ims og 
Haakon Blakstad Pedersen med oppgaven «Simulation 
of Automated Vehicles in AIMSUN. Behavioral modeling 
and design proposals». Veileder var førsteamanuensis 
Arvid Aakre ved Institutt for bygg- og miljøteknikk og 
leder for Trafi kkteknisk senter (Traffi  c Engineering 
Research Centre). Oppgaven er gjennomført i samarbeid 
med Trafi kkteknisk senter (NTNU og SVV).

Det var mange studenter som hadde funnet vegen til auditorium R1 for å høre på foredrag og se hvem som ble vinnere av de ulike 
prisene som hvert år deles ut på denne dagen. 
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MEDLEMSSEMINAR 2021, 20. SEPTEMBER 2021
Medlemsseminaret holdes vanligvis på våren, enten i februar 
eller mars. I 2021 ble dette først mulig 20. september 2021. 
Seminaret ble lagt til Gardermoen for å gjøre reiseopplegget 
så enkelt som mulig for deltakerne. Tema for medlemsmøte 
var å kople SINTEFs rapport Framsikt 2050 og Fremtidens 
teknologistudier for å se hvordan disse henger sammen og 
evt. forsterker/svekker hverandre. Seminaret hadde 31 deltakere. 

Det er utarbeidet en egen rapport fra seminaret.

MEDLEMSKONTINGENT 
Dagens medlemskontingent ble fastsatt i 2010 og styret 
mente det var grunn for å vurdere om denne burde justeres. 

Satsen er:

• Bedrifter med mindre enn 20 ansatte  
betaler 10 000 kroner pr. år. 

• Bedrifter med mellom 20 og 100 ansatte  
betaler 20 000 kr/år. 

• Bedrifter med mellom 100 og 500 ansatte  
betaler 50 000 kr/år. 

• Bedrifter med mer enn 500 ansatte  
betaler 100 000 til 200 000 kr/år.

• Bransjeforeninger og organisasjoner  
betaler 20 000 kr/år

Styret vurderte det som uheldig å gå ut med en justering av 
kontingenten i 2021 med bakgrunn i utsikkerheten knyttet  
til følgene av koronaepidemien. Styret vedtok at dagens 
kontingent blir stående inntil videre.  

PERIODISK EVALUERING AV MASTERPROGRAM 
PÅ BYGGOMRÅDET
I samråd med fakultetsledelsen ble det besluttet å samkjøre 
periodisk evaluering av alle masterprogrammene i en 
evalueirng. Evalueringen er gjennomført i tråd med gjeldende 
rutiner. I mandatet ba fakultetetet spesielt om følgende 
vurdering «…Om de 2-årige masterprogrammene innen 
bygg-området (inkl. MIBYGG) kan slås sammen til ett 
studieprogram med ulike studieretninger…». Evalueringen 
ble gjennomført av ett internt og ett eksternt panel. Det 
eksterne panelet hadde 2 deltagere fra arbeidslivet. Disse var 
Hege Dammerud, Veidekke Eiendom ASA fra entreprenørene 
og Leif Olav Bogen, Multiconsult AS fra rådgiverne, begge 
fra bedrifter som er medlemmer i Næringslivsringen. Arbeidet 
startet i februar og ble sluttført i løpet av året. 

REVITALISERING AV VIT.ASS-STILLINGER 
Som et resultat av Fremtidens byggstudium, et prosjekt som 
gikk fra 2007 til 2009, ble det bl.a. formalisert en ordning 
med vit.ass-stillinger fra medlemsbedriftene i Næringslivsringen. 
Disse har etter hvert blitt mindre formalisert og det er få som 
er finansiert av bedrifter pr. i dag. Styrets medlemmer fra 

NTNU sier at behovet for vit.ass-stillinger er uuttømmelig. 
Styret mente at ordningen vil kunne bidra til et bedre studium 
og øke attraktiviteten. Instituttene for konstruksjonsteknikk 
og bygg- og miljøteknikk ble utfordret til å prioritere områder 
for vit.ass.-stillinger. Disse ble sendt ut til medlemsbedriftene 
som en invitasjon til felles innsats. 

I tilbakemeldingen til styret kom det fram at instituttene at de 
har ansatt flere vit.ass’er, men at den spesielle henvendelsen 
til medlemsbedriftene kun ga én til IKT og at IBM har en 
uavklart. Det ble pekt på at ordningen slik den er finansiert i 
dag, er dyr og at dette kan være noe av forklaringen på den 
manglende interessen. Flere pekte på at noe av utfordringen 
også kan ligge i markedsføringen av mulighetene en vit.
ass.-stilling kan gi. Hvordan kan en vit.ass.-stilling gi verdi 
tilbake til bedriften i arbeidet med å oppnå sine ambisjoner? 
Denne utfordringen sendes tilbake til instituttene som 
utfordres til å jobbe videre med markedsføringen av stillingene 
for å få fram verdien for bedriftene.

ETTERUTDANNINGSTILBUDET VED NTNU 
Næringslivsringen har mottatt flere henvendelser ang.  
etter- og videreutdanningstilbudet innen bygg ved NTNU. 
Det fokuseres på to områder: a) kostnadsbildet og b) det 
faglige tilbudet. Kunnskapsdepartementet har annonsert nye 
forskrifter som bl.a. regulerer prisen på denne type utdanning. 
Disse skal komme primo 2022. NTNU har derfor bedt om at 
tilbakemelding på disse henvendelsene utsettes til de nye 
forskriftene er på plass. 

Når det gjelder det faglige innholdet innen byggområdet, 
besluttet Næringslivsringens styre på sitt møte i september  
å etablere en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag 
til aktuelle fagområder som er viktig for næringen. Styret og 
NTNU skulle peke ut sine representanter. Det ble utarbeidet 
mandat. Det er kun mottatt forslag på en representant fra 
næringen og en representant for NTNU. Saken behandles  
på nytt i styremøte 6. oktober 2021. 

Bygg- og miljødagen 2021
Det har vært mye fram og tilbake om det er mulig å arrangere 
en fysisk Bygg- og miljødag etter gammelt mønster i år. 
Dette er nå avgjort og arrangementet holdes i Realfagsbygget 
2. november 2021. Det blir foredrag og prisutdelinger i 
auditoriet R1 etterfulgt av Sommerjobbmaraton for studentene. 
Bedriftsstands fra kl 0900 til ca. 1530 og alle standplassene 
er leid ut.

Studentenes jobbmuligheter
Også i år ble det sendt ut spørreskjema til master- og 
bachelorstudenter som var ferdige med studiene. Svarpro-
senten ble lavere enn forventet, men de svarene vi fikk inn, 
bekrefter tendensen fra tidligere år. De fleste masterstudentene 
går til et rådgiverfirma mens bachelorstudentene i større grad 
går til en entreprenør. Kommunene og de offentlige etatene 
er «taperne» i dette bildet. 
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DELTAKELSE I REFERANSEGRUPPER 
Når NTNU søker etter deltakere til ulike referansegrupper 
innen byggområdet, er Næringslivsringens medlemsbedrifter 
en naturlig samarbeidspartner. For tiden har vi følgende 
deltakelse fra Næringslivsringen:

• Referansgruppe for 5-årig evaluering av masterprogram-
mene på byggområdet ved fakultetet for ingeniørvitenskap: 
her blir det sendt ut spørreundersøkelse til samtlige 
medlemsbedrifter. Her deltar Hege Dammeruf, Veidekke 
og Leif Olav Bogen, Multiconsult i referansegruppe.

• Referansegruppe for bærekraft: Janicke Garmann, 
Norconsult, Gina Ytterborg, Statens vegvesen og Mette 
Hjulmand Erbs, Leder miljø og bærekraft i NCC Building 
Norway.

• Referansegruppe for digitalisering: Hege Berg, Trimble 
Norge, Anett Andreasen, Statsbygg og Marius Sekse, COWI.

UTVIKLING 
Det er med en viss bekymring Næringslivsringen observerer 
at antall primærsøkere både til bachelor- og masterstudier 
har vært synkende de siste årene. Dette skjer samtidig med 
en spennende utvikling innen de ulike delene av byggfagene 
med digitalisering og utfordringer knyttet til det som kalles 
det grønne skiftet. Denne trenden vil få pkt oppmerksomhet  
i 2022.

Vi merker oss også at vi i 2021 har hatt fleire utmeldinger fra 
Næringslivsringen enn det som har vært vanlig de siste 
årene. Samtidig er det gledelig at nye bedrifter ønsker å 
engasjere seg og dermed melder seg inn i Næringslivsringen. 
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NÆRINGSLIVSRINGENS DELTAKELSE I
STUDIEPROGRAMRÅDET
For å kvalitetssikre og utvikle studietilbudet på byggområdet 
er det etablert studieprogramutvalg og studieprogramråd, 
som ledes av studieprogramledere og studieprogramrådsleder. 
Mandat og oppgaver for disse er nærmere omtalt i fjorårets 
årsmelding. Det har i 2021 vært avholdt parallelle møter med 
studieprogramutvalg, studieprogramråd og styret i Nærings-
livsringen. Studieprogramutvalget er sammensatt av studenter, 
ansatte fra instituttene og instituttledelsen i tillegg til studie-
programleder. Studieprogramrådet har i tillegg til dette også 
medlemmer fra næringslivsrepresentantene i styret til 
Næringslivsringen.

De viktigste sakene som studieprogramutvalgene og studie-
programrådet har arbeidet med i 2021 er:

• Periodisk evaluering av masterprogrammene på bygg-
området ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

• Deltagelse og oppfølging av arbeidet i prosjektet 
«Fremtidens teknologistudier (FTS)» ved NTNU

• Oppfølging av fakultetet sin årsplan med spesiell aktivitet 
knyttet til bærekraft og digitalisering i våre studietilbud

• Rekruttering til våre studier

Den periodiske evalueringen har vært gjennomført av eksternt 
panel, internt panel og en intern arbeidsgruppe. Arbeidet har 
vært ledet av Professor Sveinung Sægrov fra Institutt for 
bygg- og miljøteknikk. Resultatene fra evalueringen viser at 
programporteføljen og programmene gjennomgående har 
meget høy relevans og kvalitet. Basert på evalueringsarbeidet 
tilrår evalueringsgruppene fl ere tiltak, som bl.a.:

• Tiltak for å forbedre rekrutteringen til det 5-årige master-
programmet

• Forbedre Bygg- og miljøteknikkemnene de to første årene 
(BM-strengen) i vårt 5-årige Bygg- og miljøteknikkprogram 
inkl. et mulig nytt introduksjonsemne til Bygg- og miljø-
teknikkområdet første semester

• Forbedre bærekraft og digitalisering i våre studietilbud

Vi er i gang med aktiviteter for å bedre rekrutteringen til våre 
studieprogram, samt å forbedre bærekraft og digitalisering i 
våre studietilbud i tråd med fakultetets årsplan for 2021 og 
2022. Dette arbeidet vil fortsette også i 2022. Vi tar også 
sikte på å starte arbeidet med å forbedre Bygg- og miljøtek-
nikkemnene inkl. et mulig nytt introduksjonsemne våren 2022.

Prosjektet «Fremtidens teknologistudier (FTS)» ble avsluttet 
i 2021. Næringslivsringen har gitt mange gode innspill til 
FTS-prosjektet og prosjektledelsen i FTS-prosjektet har 
deltatt på fl ere samlinger med Næringslivsringen. Slutt-
rapporten fra prosjektet med råd for videre arbeid og tidligere 
rapporter er lagt ut på prosjektet sin hjemmeside https://
www.ntnu.no/ fremtidensteknologistudier. Rektor Anne Borg 
vedtok 25. juni at FTS-prinsippene skal legges til grunn for 
videre utvikling av studieprogrammene i FTS-porteføljen. 
Basert på resultatene fra FTS-prosjektet har fakultet besluttet 
å utarbeide en mer langsiktig utviklingsplan på utdannings-
området i 2022.

På bachelorområdet har det i 2021 bl.a. vært sett nærmere 
på oppbygningen av dagens studieplaner og bærekraft- og 
digitaliseringsinnholdet som grunnlag for arbeidet med 
periodisk evaluering av bachelorprogrammene i 2022. Det 
vurderes eventuell tilpassing til ny ramme-/studieplan for 
bachelor ingeniørutdanningene og oppfølging av fakultetets 
årsplan for 2022.

Studieprogramrådet takker for et nyttig og hyggelig sam-
arbeid i 2021 og ser fram til inspirerende samarbeid i 2022!
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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

Medlemmer
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