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Reorganisering av Næringslivsringen – siste nytt 
Reorganiseringsprosjektet går nå inn i siste fase. Alle medlemsbedriftene vil få tilsendt et høringsutkast av rapporten før sommeren 
med mulighet for kommentarer og innspill. Prosjektgruppen og styret håper mange vil ta seg tid til å lese gjennom forslagene til 
justeringer slik at Næringslivsringen blir et organ for både bachelor og master bygg- og miljøteknikk i NTNU. 
______________________________________________________________________________________________ 
Integreringsaktiviteter etter fusjonen 
De to siste årene har Næringslivsringen bidratt til gjennomføring av en ukes sommerkurs for 1. klasse-studenter ved NTNU 
bygg innen BIM. Flere av medlemsbedriftene har deltatt, enten med undervisning eller ved å ta inn studenter på sommerjobb. 
Næringslivsringens styre har vedtatt å sponse kursgjennomføring også i 2017. I år blir kurset gjennomført med tilbud til 1. klasse 
både innen bachelor og master. For at det skal være et reelt tilbud til studenter i Ålesund og Gjøvik har Bane Nor og Statens 
vegvesen bidratt med fire stipend hver á 5000 kroner. Dette skal kunne gi et bidrag til reise og opphold for utenbysstudentene. 
Kurset blir gjennomført i uke 24. Alle de 40 plassene er fylt! 
 
Til BM-dagen 7. november 2017 vil byggstudenter fra alle NTNUs campus bli invitert til å være til stede. Avhengig av interesse vil  
Næringslivsringen bidra til organisert transport for studentene fra Gjøvik og Ålesund som ønsker å ta turen til Trondheim. 
______________________________________________________________________________________________  
Søkertall 2017 
Årets søkertall viser en nedgang på 6 % i totalt antall søkere til bygg- og miljøteknikk. Antall primærsøkere (søkere med Bygg- og 
miljøteknikk på 1.prioritet) gikk ned med hele 19 %. Det er andre året på rad det er nedgang i søkertallene og dette gir en viss 
bekymring. Det er likevel grunn til å understreke at nivået er det samme som for 5 år siden, som den gangen ble kommentert som 
gledelig og at det er nesten 2 søkere per studieplass, det høyeste antallet på IV-fakultetet. Det positive er at det er 15 % økning i 
antall primærsøkere til det 2-årige masterstudiet. 
______________________________________________________________________________________________ 
Universumundersøkelsen 
Årets undersøkelse viser at mange av Næringslivsringens medlemmer kommer høyt opp på lista i årets undersøkelse. 
Multiconsult, Norconsult og SINTEF tar plassene 3,4, og 5. Det gledelige er at også entreprenørbedriftene gjør det bra 
og kommer høyt opp på lista. Øverst rager Veidekke fulgt av Skanska og AF Gruppen. 
______________________________________________________________________________________________ 
Excom 2017 

Årets hovedekskursjon for masterstudentene på bygg gikk, slik de har gjort de siste 
årene, til Singapore. Byen er et kompakt laboratorium innen alle fagområdene på 
bygg- og miljøteknikk og gir mulighet til faglige presentasjoner og diskusjoner på en 
effektiv måte. Nytt i år var et besøk for hele gruppen til Forest City som ligger i den 
malayiske delen av stredet mellom Singapore og Malaysia. Her skal det bygges flere 
kunstige øyer som skal bli til byer med boliger, business, industri m.m. Infrastruktur 
bygges under overflaten som skal preges av grønn, bærekraftig og klimatilpasset 
struktur.  
Bygg og anlegg hadde sine faglige presentasjoner knyttet til Rambøll og Arup, The 

Durian – Singapores kunsteriske senter, Marina Bay Sands, University of Reading (Malaysia) som har spesielisert seg 
på undervisning om BIM 4D og 5D. Konstruksjon besøkte også Marina Bay Sands, den flotte sportsarenaen hvor 
taket åpnes og lukkes etter behov, JTC og DNV. Veg, transport og geomatikk befarte metrosystemet, spesielt 
hvordan det forgrenes ut i lokale bysentra og koples mot en effektiv løsning for bolig og forretningsstrøk. For deretter å 
besøke CETRAN som driver utvikling av førerløse kjøretøy. Det ble besøk på Land Transport Galleri, Urban 
Redevelopment Authority, Land Transport Authority og informasjon om bompengesystemet. 
satset også på Marina Bay Sands i tillegg til Marina Barrage som er Singapores 
vannreservoar, Bishan Park som viser hvordan det går an å samle regnvann til bruk i den 
offentlige vannforsyningen. NEWater er et avansert vannrenseanlegg.  
Amacing Race ble som vanlig arrangert med engasjert gjennomføring. Årets vinnere var «Vi 
gikk oss bort i parkeringskjelleren» som fikk en hyggelig middag da de kom hjem, se bildet 
med Trygve, Marit, Heidi og Mateusz. Simon var syk!  
______________________________________________________________________________________________ 
Styremøte 28. april 2017 
Foruten de sakene som allerede er omtalt, er styret opptatt av studieprogrammets plass i campusprosjektet ved NTNU. 
Næringslivsringen har i mange år tatt til orde for å samle studiegruppene som inngår i bygg- og miljøteknikk for å etablere et mer 
samlet byggmiljø. Dette er det naturlig å sette på dagsorden i forbindelse med at bachelorstudentene i Trondheim skal flytte fra 
Kalvskinnet til Gløshaugen samtidig som diskusjonene om campusutviklingen i Trondheim pågår.  
Styret er videre opptatt av å etablere en sterkere kontakt til alle campusene for byggstudiet så nå legges det opp til at styremøtene 
skal legges til både Gjøvik og Ålesund i tillegg til Trondheim og til medlemsbedriftene.  
BM-dagen 2017 er under planlegging og årets «røde tråd» vil bli digitalisering. Vi kommer tilbake til flere detaljer etter hvert som de 
kommer på plass. 
______________________________________________________________________________________________  
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