
I 2010 ble det innført fast medlemskontingent i Næringslivsringen. Det ble innført ulik kontingent 
basert på antall ansatte. For interesseorganisasjoner ble det en egen sats. Det er også åpnet for å 
kunne gå ut over de fastsatte satsene hvis det er ønskelig. Kriteriene er som følger:
	 •	Bedrifter	med	under	100	ansatte,	bransjeforeninger	og	bedrifter	med	få	sivilingeniører	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	kr/år	
	 •	Noen	bedrifter	har	en	selvvalgt	kontingent	på	inntil	200	000	kr/år
	 •	Kontingenten	betales	innen	1.	april	hvert	år
Samlet	kontingentinngang	i	2010	ble	ca.	2,3	millioner	kroner.	

-	er	et	samarbeidsforum	mellom	Studieprogram	bygg-	og	miljøteknikk	ved	NTNU,	Fakultet	for	ingeniør-
vitenskap 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. 
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 Organisering

På årsmøtet 20. oktober 2010 ble Tore Hoven gjenvalgt som styreleder. Hugo 
Fredly	fra	EnergiNorge/NTE	ble	gjenvalgt.	Berit	Laanke,	SINTEF	Byggforsk	
ble	innvalgt	for	en	periode	på	3	år	for	å	skape	en	bedre	balanse	i	valg-
periodene for styremedlemmene. I tillegg kom Håkon Tjomsland fra NCC inn. 
Per	Ola	Ulseth,	Skanska	og	Ragnhild	Ustgård	fra	Backe	gikk	ut	etter	eget	
ønske.

Tom	Baade-Mathiesen	fra	Norconsult	AS	var	ikke	på	valg.	Student	Joakim	
Sellevoll overtok etter Kristoffer Kåsin. Elisabeth Hovde gikk inn i styret som 
representant	for	linjeforeningen	Aarhønen	etter	Glenn	Stenshorne.	

Lillian	Fjerdingen,	Norconsult	AS,	har	vært	engasjert	som	daglig	leder	av	
Næringslivsringen	i	en	80	%	stilling	og	Bjørn	G.	Petersen,	tidl.	Rambøll	AS	
har vært ansatt som studieprogramleder ved studieprogrammet for bygg 
og miljøteknikk i en 60 % stilling. I tillegg har instituttene som utgjør studie-
programmet bygg og miljøteknikk vært representert ved sine instituttledere: 
1.	amanuensis	Marit	Støre	Valen	fra	inst.	for	bygg,	anlegg	og	transport,	prof.	
Karl	Vincent	Høiseth	fra	inst.	for	konstruksjonsteknikk	og	instituttleder	Geir	
Walsø fra inst. for vann og miljø.

Styret	har	hatt	5	ordinære	styremøter	samt	utvidet	styreseminar	i	mars	2010.	
Årsmøtet ble holdt 20. oktober 2010. Styremøtene fungerer også som møter i 
Programrådet for Studieprogram bygg- og miljøteknikk. 

Prosjektarbeidet er utført i prosjektgrupper som har hatt egne handlings-
planer og budsjetter.  I 2010 reduserte vi antall prosjektgrupper til tre. Dette 
har	vært	R2	Rekruttering,	R3	Ta	vare	på	studentene	og	U2	Sommerjobb.	
PC-prosjektet	ble	nedlagt	etter	forslag	fra	studentrepresentantene,	
Fremtidens byggstudium var sluttført og Flere jenter på bygg har blitt integrert 
i	R2	Rekruttering.	

Samarbeidet med linje-
foreningen	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.

Styret i Næringslivsringen velges av årsmøtet og har i 2009/2010 bestått av: 



 Rekruttering
I	2010	ble	det	tatt	opp	totalt	184	studenter	til	1.	årskurs	og	58	studenter	fra	ingeniørhøgskolene	til	
4.	årskurs.	Det	er	en	økning	på	til	sammen		26	studenter	fra	2009.	Jenteandelen	ved	opptaket	var	30,4	%,	
mot	28,7%	i	2009.	Opptaksgrensen	for	Bygg-	og	miljøteknikk	var	i	2010	52,2	for	de	som	kom	rett	fra	
videregående	og	52,4	for	de	som	hadde	tilleggspoeng.  

 Utvalgte aktiviteter
Seminar i regi av Næringslivsringen
17.	og	18.	mars	2010	arrangerte	Næringslivsringen	
strategiseminar	på	Radisson	BLU	Hotel	ved	Værnes.	En	
betydelig del av tiden var satt av til å diskutere innspill til 
etablering av Samferdselskolen som var initiert av 
Statens vegvesen. Deretter var det Næringslivs-
ringens framtid som ble tema. Hvilke ambisjoner skal 
Næringslivsringen ha for de kommende år og hvordan 
skal vi komme dit. 

Det var et stort engasjement og arbeidet ble godt ledet av 
Tore Solberg fra Statens vegvesen. De tilstedeværende 
var absolutt klar på at Næringslivsringen skal spille en 
viktig rolle også i den videre utviklingen av samarbeidet 
mellom utdannelsen ved NTNU og byggnæringen. Til 
sammen	deltok	30	personer	på	seminaret.

Topplederforum
En nyetablering i 2010 var Topplederforum. I tilknytning til samarbeidsavtalene som inngås i kjølvannet av 
Fremtidens	byggstudium,	har	ledelsen	ved	IVT-fakultetet	ønsket	å	etablere	en	møteplass	for	topplederne	i	
de	enkelte	bedriftene.	7	av	de	11	bedriftene	som	har	formalisert	sine	avtaler,	deltok.	Formålet	er	å	etablere	
et forum for framlegg og diskusjoner som berører gjennomføring og effekter av samarbeidsavtalene. Videre 
er det viktig at avtalene er godt forankret i toppledelsen både hos bedriftene og hos NTNU. 

Nedenfor følger noen av de aksjonspunktene som diskusjonen førte til:
	 •	Mål	om	å	etablere	3	næringsph.d’er,	en	på	hvert	institutt
	 •	NTNU	kan	tilby	fagseminar	for	bedrifter	i	NLR	(bedriftene	bestiller)
	 •	NTNU	oppfordres	til	å	informere	om	det	nordiske	universitetssamarbeidet	NordicFiveTech	
	 •	Bedriftene	ønsker	å	involvere	seg	mer	i	faget	”Eksperter	i	Team”	og	stille	med	problemstillinger	
	 •	Utvikle	samferdselsfaget	i	samarbeid	med	aktuelle	næringspartnere,	med	særlig	fokus	på	jernbane
	 •	IVT	inviterer	bedriftene	til	dialoger	for	innspill	til	fagplan-	og	strategiutvikling

Rådgiversamling i Lillestrøm
Landskurs	for	skolerådgivere	foregikk	i	Lillestrøm	fra		torsdag	21.	oktober til fredag 22. oktober 2010. Vi har 
fire	ganger	tidligere	deltatt		på	dette	Landskurset	som	arrangeres	årlig.	Vi	ble	representert	ved	Prosjektet	
R2	Rekruttering	som	stilte	på	stand	med	en	ansatt	fra	byggstudiet	på	NTNU	og	2	studenter.
Formål:	Rekruttere	studenter	til	Bygg-	og	miljøteknikk

 Medlemmer
Ved	utgangen	av	2010	har	Næringslivsringen	51	medlemmer.	
Nye medlemmer i 2010: Tresenteret i Trondheim og Transnova. 
Utmeldte	medlemmer:	JM	Byggholt	AS,	Mesta	Konsern	AS	og	Asplan	Viak	AS.



	 	 	 	 	 	 	 En	viktig	begivenhet	under	BM-dagen	er	utdeling	av		
       priser til studentene. I 2010 ble følgende priser delt ut: 
       •	Reisestipend for PhD-studenter fra Finn Krogstads  
       fond til:	Selamawit	Mamo	Fufa	og	Solomon	Bogale			
	 	 	 	 	 	 	 Gebre
       •	Beste masteroppgave til: Martin Thuve Hovden for 
       oppgaven “Tests and numerical simulations of polymer  
	 	 	 	 	 	 	 components”
       •	Nyskapingsprisen til: Hans Vebjørn Kristoffersen 
	 	 	 	 	 	 	 for	oppgaven	“Analyse	av	overvannssystem.	Forus			
	 	 	 	 	 	 	 Næringspark	–	kapasitet,	sikkerhet	og	sårbarhet”
       •	Ing. Chr. F. Grøners stiftelses pris: Harald Haakon-
sen	fra	Institutt	for	bygg,	anlegg	og	transport	og	Petter	Vollestad	fra	studieprogrammet	energi	og	miljø
•	Statens vegvesens pris for beste masteroppgave innen veg- og samferdselsrelaterte emner ved 
NTNU	gikk	til:	Hilde	Kristine	Myre	for	oppgaven	“Praktisk	uttesting	av	SIDRA	for	å	vurdere	kapasitets-	og	
avviklingsforhold	i	rundkjøringer”

BM-Arena	ble	holdt	i	arealene	utenfor	auditoriet	og	hadde	stor	tilstrømning.	Studentene	var	svært	fornøyd	
både med oppslutningen fra bedriftene og tilstrømningen av studenter.      

BM-dagen og BM-Arena
Årets	tema	var	”Kunnskap	og	kompetanse	i	byggnæringen	–	er	vi	rustet	
for	utfordringene	i	State	of	the	Nation?”	Deltakelsen	fylte	auditorium	R7	i	
Realfagsbygget	på	Gløshaugen	og	noen	kom	heller	ikke	inn.	Årets	store	
trekkplaster	var	Nærings-	og	handelsminister	Trond	Giske	som	kom	og	
holdt	et	engasjert	og	poengtert	innlegg	om	“BA-sektoren	–	grunnlaget	for	
bærekraftig	utvikling”.	

Dette	ble	fulgt	opp	av	adm.dir.	Nils	Kristian	Nakstad	fra	ENOVA	
som	snakket	om	“Tverrfaglig	kompetanse	på	vei	mot	målet”.	Fra	
medlemsbedriftene	kom	Tor	Ole	Olsen,	Dr.	Techn.	Olav	Olsen	og	Per	Ola	
Ulseth,	Skanska,	med	spørsmålet:	“Kompetanse	vi	har,	kompetanse	vi	
enda	ikke	har	og	hvordan	kan	vi	sammen	nå	resultater?”	
Foredragene	ble	avsluttet	med	dekanus	Ingvald	Strømmen,	NTNU	som	
fortalte “Hvordan kan NTNU bidra til å styrke byggnæringens 
konkurranseevne”.	

Et	sammendrag	fra	BM-dagen	finnes	på	Næringslivsringens	hjemme-
side: www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen. 

 Prosjektene
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