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Høstsamling 17.oktober I Betonglærernettverkene
Onsdag 17.oktober var det igjen møte i Betongnettverk for universitet og høgskoler og Betongnettverk for
fagskoler. Møtet ble avholdt i Ingeniørenes hus i Oslo, og datoen satt slik at deltakerne kunne kombinere
deltakelse på nettverksmøtene med Norsk Betongdag 18. og 19.okt.
Dette var det andre møtet i 2018 for nettverkene, og som ved vårsamlingen så hadde nettverkene møtene
på samme tid slik at de kunne ha et felles tema og foredragsholder. Senere var det mulig for nettverkene å
ha egne samlinger.

Temaet for høstens samling var «Betongrehabilitering – hvordan lære av andres feil?». Foredraget ble holdt
av Paul Stavem, leder av Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB). Det var vinklet slik at deltakerne
kunne se hvordan behov for betongrehabilitering er et resultat av prosjektering og datidens kunnskap.
Samtidig som det viste at man nødvendigvis ikke har lært så altfor mye mht prosjektering i tilfeller der
kriteriene i standardverket egentlig ikke er godt nok. Det Paul Stavem ville med dette var ikke å kritisere
standardverkene, som i stort sett de aller fleste tilfeller er tilstrekkelig, men han ønsket at man tok lærdom
av tidligere feil og lærte videre hvordan man må tenkte seg nøye om i de tilfellene hvor det er
konstruksjoner som er mer utsatt for mulige skader enn hva som er normalt.
Dette var enda et foredrag i en serie foredrag som nettverkene har hatt hvor temaene har gått på hva en
ingeniør bør ha kunnskap om og implementasjon av dette i undervisningen på institusjonene. Her var NFB
ved Paul Stavem tydelig på at de, på samme måte som NB, er villige til å komme ut til de forskjellige
institusjonene for å holde foredrag eller gjesteforelesninger på disse temaene.
Videre informerte Morten Bjerke, NB, om publikasjoner og rapporter fra NB – som:
-

Rapport 6 Miljø og betong-en artikkelsamling
Rapport 5 Beskrivelse av lavvarmebetong
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-

Publikasjon 15 «Betonggulv – gulv på grunn og påstøp» ble publisert 21.sept 2018
Nordic Concrete Research – NCR 58

Neste møte i nettverkene vil være 25.april 2019 i Oslo hvor det er årsmøteseminar på ettermiddagen.
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