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Nyheter fra studieprogrammet bygg- og miljøteknikk  
Søkertall 2015: Igjen har NTNU en pen økning i antall primærsøkere til bygg. 3 % økning i søkere til 5-årig master og 
hele 25 % økning til 2-årig master. Dette betyr at vi fremdeles har topp kvalifiserte søkere til studiet.Tallene er: 
5-årig: 478 søkere (453 i 2014) 
2-årig: 209 søkere (167 i 2014) 
 
Studieprogrammet tar nå inn ca 300 studenter/år. Fra studentrepresentantene i styret blir det påpekt at fasilitetene for 
studentene ikke er tilfredsstillende for så mange studenter. Dette har Næringslivsringen tidligere påpekt i rapporten 
"Hvordan sørge for kunnskapsframtida for ingeniørene innen bygg- og miljøteknikk?".  Styret ber om at det sendes en 
forespørsel til fakultetsledelsen om hva som skjer med den videre utviklingen av arealene.  
 
SAKS – første fusjonsmøte med byggstudiet NTNU og høgskolene fra Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
4. mai ble det første møtet mellom fusjonspartnerne holdt. Hensikten var å bli kjent og å kartlegge hverandres 
kompetanse. Det ble et positivt møte som lover godt for videre samarbeid. 
 
HMS i byggstudiet 
HMS integreres nå i alle fagområdene i studiet. Det diskuteres hvilke krav som 
skal stilles til professorer og prof II. Det skal jobbes med å lage gode 
prosedyrer for å kvalitetssikre gjennomføringen.  
 
Samarbeidsavtaler – det legges opp til en gjennomgang av alle avtalene som 
er etablert etter Fremtidens byggstudium. I tillegg blir det lagt opp til å lage en 
god struktur for videre oppfølging. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Nytt fra styret 
Årsmelding 2014: Årsmeldingen er lagt ut på hjemmesidene til Næringslivsringen, se http://www.naringslivsringen.no/. 
Den elektroniske versjonen vil bli sendt ut i egen e-post. Det finnes også et lite lager i papirversjon hvis noen ønsker. 
 
Fusjon: NTNU har nå vedtatt fusjon med Høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Styret har startet diskusjonen 
om hvilken betydning dette skal ha for Næringslivsringen. Så langt er det for mye som ikke er avklart til at styret har 
kunnet ta standpunkt. Men dette er en sak som kommer til å stå sentralt etter hvert som flere brikker kommer på 
plass. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Strategiseminaret 2015, 24. og 25. februar 

 
Årets tema var "Hvordan vi kan ta et sterkere grep om kunnskapsutviklingen i næringen vår 
og samtidig styrke det økonomiske grunnfjellet vi er avhengig av for videre vekst?" 
Styrets var fornøyd med gjennomføringen, deltakelsen var god og tematikken var aktuell. 
Videre oppfølging vil være avhengig av at tema kommer opp på flere arenaer. Det var gode 
diskusjoner og dagen skapte en felles plattform. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Fagseminar sammen med Oslo kommune 

 
I år var det tidligere frokostseminaret i Oslo gjort om til et fagseminar sammen med 
Oslo kommune med tema: "Overvann og byutvikling – løsninger for fremtiden." 29. april 
var nærmere 70 deltakere samlet i Bjørvika konferansesenter til en bred presentasjon 
av utfordringer og muligheter for gode løsninger i en våtere framtid. Etter ønske fra 
Oslo kommune ble det lagt til rette for at flere studenter fra byggstudiet kunne delta på 
seminaret.  

______________________________________________________________________________________________________ 

BM-dagen 3. november 2015 
Vi minner om årets Bygg- og miljødag! Årets tema blir knyttet til State of the Nation og betydningen av bruken av 
verktøy som BIM og Lean innen byggområdet.  
 ______________________________________________________________________________________________________ 


