
Nathalie Bech Birkelund, studerende på 4. semester bygningsingeniør i 
miljøteknik fra Aarhus Universitet har skrevet dette: 
 
Vi synes det var rart, at I startede med at præsentere os som studerende til de 
andre deltagere, hvorefter der blev vist stor interesse for at snakke med os og 
give os ideer til praktik, som vi skal på 5. semester og svare på alle vores 
spørgsmål.  
 
Selve præsentationerne om no-dig var spændende, da vi fik mulighed for at 
sætte teorien, som vi lærer til hverdag, på virkelighedens projekter. Her gav I 
os også mulighed for at stille spørgsmål både efter og undervejs. 
 
Det fedeste var selvfølgelig uden tvivl at komme med ud på byggepladsen, 
hvor de borede de store rør ind under vejen og komme ned og kigge. Der gav I 
os tid til rigtig at se det hele an og I brugte tid på at lade os forstå, lære og se!  
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Tanker fra et par unge i branchen 

Den 3 og 4 marts deltog vi for første gang i No-dig konference, hvor folk fra branchen både i 
form af bygherre, rådgivere og entreprenører deltog. Det var et par spændene og lærerige dage 
med gode indlæg, om alt fra valg af udbudsmetoder til, hvordan branchen bliver mere 
bæredygtig i fremtiden. Indlæggende lagde op til gode diskussioner mellem de forskellige 
aktører i branchen. Som ny i branchen synes vi, at konferencen er en god måde at udvide sit 
netværk på samt at få viden om, hvad der rører på sig i branchen. Til trods for at både bygherre, 
rådgivere og entreprenører var repræsenteret på konferencen, var størstedelen fra entreprenør 
siden. Her kunne vi godt savne et større fremmøde fra rådgivere og bygherres side, så 
diskussionerne kunne få et større præg af, at der er folk til stede fra begge sider af bordet.  
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