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Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB)
har i fellesskap etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet.

Vi ønsker bidra til å etablere og opprettholde et godt betongfaglig miljø på en
rekke steder i landet.
Vi arrangerer åpne fagmøter og ekskursjoner/befaringer med presentasjon og
videreformidling av betongfaglige nyheter.
Norsk Betongforening har regionale grupper i Oslo, Bergen, Stavanger,
Trondheim, Narvik, Kristiansand/Sørlandet, Telemark/Vestfold, Østfold og
Tromsø. Og nå også Innlandet

3
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Vi har 3 byer rundt Mjøsa i vårt område
En stor og spennende fordel!
Planer for 2 møter til i 2021;
Møte nr. 2 er planlagt til september / oktober -> Mapei, Sagstua,
Foredrag om rehab
Nyheter innenfor TSS

Møte nr. 3 er planlagt til november / desember -> Betong Øst, Hamar
Utvikling av lettbetong;
Erfaringer fra fou-aktiviteter hos Betong Øst
Erfaringer fra prosjekt i Veidekke Entr. Avd. Innlandet
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Styret for oppstarten av lokallaget
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Førsteamanuensis, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk,
NTNU, Gjøvik
Ph.D, Konstruksjonsteknikk, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU
Arbeider med utdanning av fremtidig byggingeniører ogmed
forskning på bærekraftige byggematerialer og digital fabrikasjon
for bygg og infrastruktur.
Vi er i en tid med eksplosjonen av teknologi, og jeg er fascinert av
muligheten når den nye teknologien møter det gamle
byggematerialet - betong. Vi forskere vil gjerne jobbe tett med
byggebransjen både innen utdanning og forskning for å gjøre betong
sterkere, smartere og grønnere.

Goumin Ji
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Tor Kristian Klethagen
Laboratorieleder ved Institutt for vareproduksjon og
byggteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU Gjøvik
Utdannet tømrer og byggingeniør
Tor driver for tiden Skype-lab og er bygg-studentene sin
egen, levende lab-robot. Han får instrukser fra studentene
via Skype. Uten denne muligheten hadde de vanskelig fått
fullført oppgaven sin.
På fritiden er han en habil vektøfter i Gjøvik Atletklubb

Lokal avd. Innlandet

Mohammad Baghban
Associate professor at Department of Manufacturing and Civil Engineering at
NTNU Gjøvik.
Researcher on developing sustainable and multi-functional cementitious
materials. Modelling and optimization methods including Metaheuristic
Algorithms (more than 12 years)
Scientific contact of the building material laboratory at NTNU Gjøvik
Leading a research group on Advanced and Sustainable cementitious composites.

Main editor of several national and international proposals
Both project leader and collaborator in educational, research and innovation
projects in his field.
Supervised more than 60 students and research fellows in Bachelor, Master, PhD
and Postdoc level and he has published more than 40 peer-reviewed articles in
major international conferences and journals.
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Oliver Berget Skjølsvik
Jobber i Norconsult som fagspesialist i betongteknologi
Er medlem i revisjonskomiteen for NB5 Betongarbeider i vann
Har en spesiell interesse for herdeteknologi, utførelse av
betongkonstruksjoner og løsninger for kompliserte støper.
Bor på Kapp i Østre Toten
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Morten Sønsterudbråten
Utdannet som fagarbeider innenfor betong-/ forskaling og videre som ingeniør.
Ingeniør med rådgiving og salg innenfor betongteknologi i Mapei. Et av mine
hovedfelt er store fugefrie gulv
Rådgivning ved utbedringsjobber der ting har gått feil ved støpejobber, eller utbedring
av eldre betongkonstruksjoner.
Kontakt med både konsulenter, entreprenører og betongprodusenter for å finne gode
og bærekraftige løsninger på prosjekter eller problemstillinger. Veldig lærerikt
samspill , og blir med det involvert i mange spennende prosjekter innenfor fagfeltet
betong og betongteknologi.

Har i mitt yrkesaktive liv jobbet som KS Ingeniør for SKANSKA, prosjektleder i Contiga
og som Rådgivende Ingeniør for KOBBL.
Aktiv både innenfor langrenn, sykkel og som hobbymusiker (trubadur og visesanger).
Er bosatt på Kongsvinger med samboer og en datter på 12 år.
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Øystein Nymoen
Regionsjef Innlandet, BETONG ØST AS
Utdannet byggingeniør på Krigsskolen i Hæren. Jobbet 4 år i Hæren og 5
år i AF Gruppen før jeg fikk gleden av å bli en del av et ungt og
fremoverlent lederteam med lang bransjeerfaring i Betong Øst.

Har en variert arbeidsdag, men for tiden går det mye tid og energi til
etablering av ny ferdigbetongfabrikk på Rudshøgda og forberedelser inn
mot de store infrastrukturprosjektene på Innlandet.
Lidenskapelig opptatt av praktisk gjennomførbare og gode tekniske
løsninger
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Alf Egil Mathisen
Ingeniør, V-Teknikk, Veidekke Entreprenør
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Prosjektleder Veidekke Entreprenør AS

Stein Arne Bjørgen

35 års erfaring med utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.
Har de siste 20 årene jobbet aktivt for utvikling av egenproduksjon i Veidekke,
samt kompetanseheving av fagarbeidere og byggeplassledelsen.
Av referanseprosjekter kan nevnes:
Baneskallet til Bob og Akebanen som ble bygget til OL-94
Lillehammer Renseanlegg
Utvidelse av Avestad Stålverk i Sverige
Sandvika Storsenter
Kulvert FV 254, Tretten
Flere spennarmerte brukonstruksjoner i Innlandet.
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Lise Bathen
Sjefingeniør i seksjon for konstruksjonsteknikk, SVV, avdelingen for myndighet og regelverk
Har (faktisk) 35 års erfaring med plasstøpte betongkonstruksjoner med mange forskjellige
innfallsvinkler.
Har arbeidet med forskning, betongproduksjon, utførelse av nybygg og rehab, tilstandskontroller
og oppfølging betongarbeider i SVV og regelverk for disse.
I betongforeningen har jeg undervist på mange kurs for både betongproduksjon (A-kursene) og
utførelse (U-kursene)
Har siden 2003 vært fast medlem i fagutvalget for utførelse
Er varamedlem for styret i Betongopplæringsrådet (BOR)
Har deltatt i revisjonene av NB14 Spennarmeringsarbeider, NB9 Betongoverflater og NB5
Betongarbeider i vann
Jeg har stor glede av å finne på ting å lage med hendene mine. Jeg lader opp når jeg lager
ting. Hodet er som en boble som rett og slett koker over av og til av rare og snodige innfall. Det blir
mye rart av det her. Jeg liker meg ute og går mye tur sammen med våre to hunder.

