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Medlemmene har betalt en årskontingent som de selv har valgt innenfor en ramme av kr. 20.000 
til kr. 200.000. Samlet kontingent i 2009 var ca. 1,8 millioner kroner, en liten økning fra 2008.

- er et samarbeidsforum mellom Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU, Fakultet for 
ingeniørvitenskap og teknologi og byggenæringen. Næringslivsringen ble opprettet i 1999. 

Formålet med Næringslivsringen er å bidra til at:

•	 Studieprogram bygg-og miljøteknikk er et fremtidsrettet studium som holder høy standard i 
internasjonal sammenheng

•	 Studentene får kunnskap om byggenæringen og samfunnet forøvrig
•	 Undervisningen til enhver tid har et innhold som gjør at de uteksaminerte sivilingeniørene har 

kvalifikasjoner i overensstemmelse med næringens behov
•	 Flere og bedre kvalifiserte studenter rekrutteres til Studieprogram bygg- og miljøteknikk slik at        

næringens fremtidige behov for kvalifiserte sivilingeniører kan tilfredsstilles

Medlemskap i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater 
som har tilknytning til byggenæringen. 

Årsrapport

2009

Næringslivsringen

Økonomi

Ved utgangen av 2009 hadde Næringslivsringen 52 medlemmer.
Nye medlemmer i 2009: Aase Byggeadministrasjon og KLP Eiendom.  
Utmeldte medlemmer i 2009: Orkdalsvegen, Oslo Vei, Selvaagbygg, Sika Norge og 
Skagerak Energi.

Medlemmer
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Styret i Næringslivsringen velges av årsmøtet og består av 

Fra Næringslivet:
Utviklingssjef Tore Hoven (SVV, Vegdirektoratet), Styreleder

Konserndirektør Per Ola Ulseth, Skanska AS

Fagsjef Hugo Fredly, NTE

HR-direktør Ragnhild Ustgård, AS Backe

Seksjonsleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS

Daglig leder Tor Ole Olsen, Dr. Techn. Olav Olsen AS

Fra IVT, Bygg- og miljøteknikk:
Studieprogramleder Bjørn G. Petersen

Professor Karl Vincent Høiseth

Førsteamanuensis Marit Støre Valen

Professor Helge Brattebø

Student Kristoffer Kåsin

Student Glenn Stenshorne

På årsmøtet 21. oktober 2009 ble Tore Hoven gjenvalgt som styreleder. Aashild 
Baasen, Multiconsult AS, trådte ut av styret og overga plassen sin til Tor Ole 
Olsen, Dr. Techn. Olav Olsen. Hugo Fredly fra NTE, Ragnhild Ustgård fra AS Backe 
og Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult AS var ikke på valg. Student Kristoffer 
Kåsin overtok i styret etter Ina Birkeland. Glenn Stenshorne gikk inn i styret som 
representant for linjeforeningen Aarhønen etter Magnus Hagen Brubakk. Siri 
Hustad har vært engasjert i deltidsstilling som koordinator fram til mai 2009. 

Som et resultat av arbeidet med Fremtidens byggstudium har Lillian Fjerdingen, 
Norconsult AS, vært engasjert som daglig leder av Næringslivsringen fra 
18. mai 2009.  Fra august ble Bjørn G. Petersen, Rambøll AS, engasjert som 
studieprogramleder for Studieprogram bygg og miljøteknikk. 

Høsten 2009 ble det skifte av instituttledere ved Inst. for bygg, anlegg og transport 
og Inst. for konstruksjonsteknikk, henholdsvis førsteamanuensis Marit Støre Valen 
for prof. Asbjørn Hovd og prof. Karl Vincent Høiseth for prof. Svein Remseth. 

Styret har hatt 5 ordinære styremøter samt utvidet styreseminar i april. Årsmøtet 
ble holdt 21. oktober 2009. Styremøtene fungerer også som møter i Programrådet 
for Studieprogram bygg- og miljøteknikk. 

Prosjektarbeidet er utført i prosjektgrupper som har hatt egne 
handlingsplaner og budsjetter.  I 2009 har 6 prosjektgrupper vært i 
virksomhet. Samarbeidet med linjeforeningen Aarhønen har vært en viktig 
del av prosessen. Aarhønen er representert i styret og driver også egne 
aktiviteter mot studentene med økonomisk støtte fra Næringslivsringen.                                                                                                                               
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Medlemmer 
Ved utgangen av 2009 har Næringslivsringen   
52 medlemmer

Entreprenører (10)
AF gruppen ASA
AS Backe 
Betonmast AS
JM Byggholt AS
Mesta AS
NCC Construction AS
Peab AS
Reinertsen AS
Skanska Norge AS
Veidekke ASA
Institutter (4)
DNV Research and innovation
NGI, Norges Geotekniske Institutt
SINTEF Byggforsk 
Standard Norge
Rådgivende ingeniører (10)
Asplan Viak AS
Cowi AS
Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS
Dr.techn. Olav Olsen AS
Multiconsult AS
Norconsult AS
PTL, Prosjekt- og teknologiledelse AS
Rambøll Norge AS
Sweco Norge AS
Aase Byggeadministrasjon AS
Organisasjoner (7)
BNL, Byggenæringens Landsforening 
Byggevareindustriens Forening
EBA, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg
Energi Norge
NB, Norsk Betongforening
Norsk Vann BA
RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening
Offentlige/kommunale etater (9)
Bergen kommune – Vann- og avløpsetaten
Jernbaneverket
Kystverket
Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Oslo kommune – Samferdselsetaten
Oslo kommune – Vann og avløpsetaten
Statens vegvesen 
Statsbygg
Trondheim kommune – Byutvikling
Leverandører og industri (11)
BKK AS
Maxit as (fra 1. april 2010 Weber Leca)
NorBetong AS
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Norcem AS
Statoil ASA
Rescon Mapei AS
SFE Produksjon AS
Spenncon AS
Sunnhordland Kraftlag AS
Ølen Betong AS
Eiendom og byggherrer (1)

KLP Eiendom AS

• flere medlemmer

• flere tiltak 

• flinkere studeter 

• bedre kompetanse

Mer informasjon om Næringslivsringen: 
www.naringslivsringen.no

Lillian Fjerdingen
tel: 73 59 48 90 / 905 48 608 
lillian.fjerdingen@naringslivsringen.no

Randi Sæther, tel: 73 59 45 56
randi.sather@ntnu.no

Organisering
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Fremtidens byggstudium
Prosjektet ble avsluttet i 2009 med en egen markering ved IVT-fakultetet den 
19. november 2009. Studieprogrammet vil bli tilpasset forslaget til endringer fra 
høsten 2010. Aktivt samarbeid mellom næring og NTNU er en forutsetning for et 
bærekraftig byggstudium. Arbeidet med å etablere samarbeidsavtaler mellom 
bedrifter og NTNU, hvor bedriftene kan gi støtte på ulike måter som professorat, 
professor II-stilling, vit.ass. stillinger, PhD stipend, post-doc stillinger, 
forskningsaktiviteter og oppgradering av laboratorier har derfor vært viktig i 
2009. Skanska ASA underskrev den første avtalen sommeren 2009 og den første 
vit.ass’en kom på plass i august. I forbindelse med BM-dagen 2009 ble det også 
signert avtaler med Norconsult AS og Veidekke AS.

Seminar i regi av Næringslivsringen
Tema: Forskning og utvikling. 16. og 17. april 2009 arrangerte Næringslivsringen 
seminar på Rica Hell for styremedlemmer, prosjektledere- og deltakere, sentrale 
personer på NTNU og i næringen. Formålet med seminaret var å styrke sam-
holdet og virksomheten i Næringslivsringen samt diskutere tiltak for å styrke næringens engasjement i forskning og utvikling og 
hvordan få resultater gjennom samarbeid mellom næring og NTNU. Det ble holdt flere tankevekkende innlegg på seminaret som 
ga nyttig innspill til utfordringer for Næringslivsringens videre arbeid med å utvikle samarbeidet mellom næringen og studiet ved 
NTNU. Oppsummeringen fra gruppearbeidene er gjengitt i et eget dokument som ligger på Næringslivsringens hjemmesider. Dette 
gir viktig innspill til den strategiutvikling som skal legges for virksomheten i de kommende år. Engasjementet var høyt og til sam-
men deltok 24 personer på seminaret.

Bærbar PC til alle studentene
I regi av prosjektet «Bærbar PC til alle studentene», tilbød Næringslivsringen i 2009 bærbar PC til alle 1. årsstudenter til subsidiert 
pris. Næringslivsringen har fram til 2009 gitt økonomisk støtte til mer enn 832 datamaskiner for byggstudenter.  Orakeltjenesten 
ved NTNU lager et opplegg for innlegging av programvare og oppsett av datamaskinen og bistår studentene med brukerstøtte etter 
behov. Tilbakemelding fra studentene tyder på at dette tiltaket er i ferd med å utspille sin rolle og det vil bli vurdert om det skal 
erstattes med annen virksomhet.

Rådgiversamling i Tromsø
Landskurs for skolerådgivere foregikk i Tromsø fra  torsdag 22. oktober til fredag 23. oktober 2009. Vi har 3 ganger tidligere deltatt  
på dette årlige landskurset. Vi ble representert ved Piker med spiker som stilte med stand. 
Formål: Rekruttere studenter til Bygg- og miljøteknikk.

Næringslivsringen Årsrapport 2009

I 2009 ble det tatt opp totalt 167 studenter til 1. årskurs og 49 studenter fra ingeniørhøgskolene til 4. årskurs. Det er en nedgang på 
til sammen 33 studenter fra 2008. Jenteandelen var ved årets opptak 28,7%. Opptaksgrensen for Bygg- og miljøteknikk var i 2009 
52,1 poeng for de som kommer rett fra videregående skole, og 52,7 poeng for de som har tilleggspoeng. Merk at det er nytt system 
for beregning av poeng fom 2009 (utgjør 3,5 - 5,5 poeng lavere enn i 2008). 

Rekruttering

Utvalgte aktiviteter

Signering av avtale. Trond Bølviken (Veidekke ASA), Ingvald Strømmen 
(Dekan IVT-fakultetet) og John Nyheim (Norconsult AS).
Foto: Christine Sætre
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En viktig begivenhet under BM-dagen er utdeling av priser til studentene. 
Følgende priser ble delt ut i 2009:
•	 Reisestipend	for	PhD-studenter	fra	Finn	Krogstads	fond til: 

Anne Serine Ognedal, Kathinka L. Friquin og Thomas Levin
•	 Beste	masteroppgave	til: Erlend E. Aasheim for oppgaven “Dynamic 

Response Analysis of Fixed Wind Turbines”
•	 Nyskapingsprisen til: Rubens Baetens for oppgaven “Properties, 

Requirements and Possibilities for Highly Thermal Insulating Materials and 
Solutions for Buildings”.

I den avsluttende seansen, Speakers Corner, hvor deltakerne ble invitert til å 
komme med innspill og synspunkter ut fra eget behov, ble flere viktige og 
interessante tema berørt. I stikkordsform kan nevnes:

Det finnes en mer utfyllende liste i referatet fra BM-dagen som du finner på www.naringslivsringen.no.
BM-Arena med 36 deltakende bedrifter, hadde stands parallelt med Bygg- og miljødagen.

•	 Ikke slipp trykket på rekruttering. Rekruttering av studenter bidrar i neste omgang til fornyelse og rekruttering av 
ansatte ved NTNU

•	 Hvordan involvere studenter i satsing på FoU?
•	 Hvorfor etterspør ikke bedriftene fagfolk på ph.d-nivå?
•	 Studentene må knyttes opp til det som skjer i bransjen. Dette krever bedre koordinering enn det som foregår i dag
•	 NTNU må utfordres til å bli bedre på å formidle verdien av undervisningen som foregår
•	 BM-dagen må legge til rette for å tiltrekke seg en større bredde av deltakere
•	 Det er rom for markedsoptimisme. Hva gjør NTNU for å utnytte mulighetene som ligger i klimakrisen?
•	 Det er nødvendig med spesifikk satsing på bygg-området

Næringslivsringen Årsrapport 2009

BM-dagen og BM-Arena

Årets tema var ”Forskning og utvikling. - FoU og innovasjon som en strategisk 
bærebjelke.”

Totalt var det 223 som hadde meldt seg på BM-dagen 2009. Av disse var det 
149 studenter. I tillegg var det flere fra BM-Arena som kom og gikk til de ulike  
presentasjonene.

 Prosjekt og målsetting    Gjennomførte aktiviteter i 2009                                 
  Rekruttering	her	og	nå	     Utdanningsmesser. Synliggjøring av interessante 
R2 Prosjektleder: Arne Aalberg, NTNU    arbeidsoppgaver og utfordringer. Oppdatering av
 Mål: Øke andel søkere til byggstudiet!   internettsider.                                                                 
 Ta	vare	på	studentene.     Støttet fadderprogram, Aarhønen og PMS.
R3 Prosjektleder: Rolf Bjarne Aune, Reintertsen   Byggeplassbesøk. Fagtidsskrifter. Hoved-
 Mål: Forsterke studentenes tilknytning til næringen og skape ekskursjon. BM-Arena. 
 følelse av tilhørighet og oppfølging av 1. årskull!                                                                                               
 Flere	jenter	på	bygg     Bidrag i forbindelse med Jentedag på bygg. 
R4 Prosjektleder: Siri Hustad, Norconsult   Støtte til PMS. Arbeid mot skolerådgivere.
 Mål: Øke antall jenter som søker på Bygg og miljøteknikk! Informasjonstiltak.                                                                
 Hjelp	til	sommerjobb     Alle som ønsket det fikk tilbud om sommerjobb.
U2 Prosjektleder: Thorbjørn Haugen, Statens vegvesen  Økt fokus på jobbinnhold.
 Mål: Knytte studenter til næringen og gi studenter bedre
 innsikt i arbeidslivet!                                                                                                                                                                                         
	 Bærbar	PC	til	alle	studentene	    Levert subsidiert bærbar PC til 83 studenter.
U3 Prosjektleder Kristen Gjervan, NTNU
 Mål: Sørge for at 1. årsstudenter får et konkurransedyktig
 tilbud om kjøp av egen bærbar PC                                                                                                                                            

Prosjektene

Foto: Christine Sætre


