
_________________________________________________ 
Neste Nyhetsbrev 15. februar 2023    
 

NYHETSBREV 
NR. 04/22 

 
 
 

 

BYGG- OG MILJØDAGEN 1. NOVEMBER 2022 
Bygg- og miljødagen ble avholdt 
med et variert foredragsprogram. 
Den røde tråden ble hvordan 
framtida ser ut når det gjelder 
morgendagens studenter, 
arbeidsmuligheter og økonomisk 
trygghet. Her er noen glimt fra R7 
med statsråd Ola Borten Moe 
som snakker til et våkent 
publikum. Vi ser også 
prisvinnerne av 
Næringslivsringens beste master: 

Elin Linnerud Onstad og Andrea Almenningen Solstad. Det var ingen nominerte til beste bachelor denne gangen. I tillegg vant 
Øystein Morken Linde og Magnus Kornelius Sæland Nyskapingsprisen som er innstiftet av Dr.techn. Olav Olsen AS. Statens 
vegvesens pris til beste vegmaster gikk til Olav Guddal og Jernbanedirektøren overleverte prisen for beste jernbanemaster til Anne 
Eiken. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
ÅRSMØTET 2022 
17 medlemsbedrifter var representert på årsmøtet som ble ledet av styreleder Turid Ødegaard fra Rambøll. Etter årsmøtet har 
styret følgende sammensetning:  
 
Styreleder: Turid Ødegaard, Rambøll valgt for 1 år 
Eli Grimsby — Oslobygg KF 
Guro Grøneng — NGI, områdedirektør GeoMiljø 
Birger Steffensen - Bane NOR 
Jorunn Haltbakk — NCC 
Randi Birgitte Svånå — Asplan Viak 
Studieprogramrådsleder Arne Gussiås, IV-fakultetet 
Instituttleder Anders Rönnquist, institutt for konstruksjonsteknikk 
Instituttleder Vikas Thakur, institutt for bygg og miljøteknikk 
Universitetslektor Robin Sæthre, NTNU Ålesund  
Universitetslektor Fred Johansen, NTNU Gjøvik 
Masterstudentent Håkon Kvensjø Urdahl 
Bachelorstudentent Emilie Johansen Bjervamoen 

Mangeårige styremedlemmer Pål Egil Rønn, AF Gruppen og Janicke P. Garmann, Norconsult AS gikk ut av styret etter eget ønske 
og ble takket for sitt store engasjement og bidrag til styret.  
 
Årsmelding og regnskap for 2021 ble godkjent og budsjett for 2023, vedtatt. I tillegg vedtok årsmøtet å endre vedtektene slik at 
årsmøtet skal avholdes innen 1. april hvert år. Dette for å få en mer aktuell agenda for årsmøtet og for å frigjøre det fra Bygg- og 
miljødagen.  
______________________________________________________________________________________________ 
TOPPLEDERFORUM 2022 

Årets Topplederforum hadde rekruttering av studenter til Bygg-programmene ved NTNU som tema. Det er en 
bekymringsfull nedadgående trend i søkningen til Bygg-programmene. Dette får betydning både for 
studietilbudet og for rekrutteringen til næringslivet. Spørsmålet er hva må vi gjøre hver for oss og hva kan vi 
gjøre sammen? Her var det også mulig å utfordre hverandre på mulige tiltak. Her er noen av temaene som 
ble diskutert:  
 

 Bransjen bør ta et samlet/felles initiativ, sammen med NTNU, for markedsføring av utdanning innen  
 «bygg»-området 

 «Reality»-serie fra ingeniørmiljø (NRK, TV2, andre) 
 Navn på studieprogram bør vurderes 
 Hva kan NTNU gjøre med sin undervisning: 
 Hva kan NTNU gjøre med kontaktvirksomhet 

______________________________________________________________________________________________ 

Paneldebatt med Egil 
Hogna og Berit Laanke 
under ledelse av 
Morten Skodbo 

Vinner av 
Norconsultpris
en ble Frode 
Drevland 

Elin Linnerud Onstad 
og Andrea 
Almenningen Solstad 

Øystein Morken 
Linde og Magnus 
Kornelius Sæland 

Anne Eiken og 
jernbanedirektør 
Knut Sletta 

Olav 
Guddal 


