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Betonglærernettverkene for fagskoler og høgskoler / universiteter 
Høstmøte 22. november 2021 

Høstmøte var et hybridmøte via Teams og fysisk oppmøte etter avslutning av Norsk Betongdag..   
8 personer var påmeldt. 5 personer var med fysisk og en person på Teams.  (5 personer fra høgskoler og 
universiteter og en person fra fagskoler.  

Felles faglig del 

TEMA var 
"3D modellering og parametrisk design av 
betongkonstruksjoner" ved  
Krzysztof Wojslaw, Sweco Norge AS  
som foreleser.  
Han ble kåret til  
årets unge rådgiver i Norge 2020 og  
årets mest talentfulle ingeniør i Europa 2021. 

Han fortalte blant annet om bruk av 
parametrisk design og VDC på Randselva bru på 
E16 ved Hønefoss som var en av grunnene til 
utnevnelsene nevnt over.

VIDEO som viser modellbasert prosjektering. 

Vårmøte 2022– torsdag 21 april 2022 kl. 10:00 – 12:30 (sett av tiden)

i forbindelse med årsmøteseminaret og årsmøte til foreningen. Følg med på www.betong.net, 
facebook og /eller mail. 

Det kan bli endringer etter at ledere av betonglærernettverkene har sendt ut en spørreundersøkelse 
vinteren 2022 om hvilken møteform og hvilket tidspunkt som er ønskelig for kommende møter. 

4. november 2021
Lars Carsten Haugen,  Betonglærernettverk fagskoler 
Paul Ragnar Svennevig, Betonglærernettverk høgskoler og universiteter 
Morten Bjerke,   sekretariat Norsk Betongforening 

Det er veldig nyttig for utdanningsinstitutsjoner som skal utdanne morgendagens ingeniører, å få 
meget godt faglig påfyll innen det som kommer til å være en stor del av arbeidsdagen for 
morgendagens ingeniører. Dette vil ikke bare gjelde ingeniørene, men alle som vil arbeide på 
prosjekter innen bygg og anlegg. 

Mange utdanningsinstitusjoner underviser innen BIM og digitalisering, og det å se i hvilken retning 
bransjen går i, er meget nyttig for oss mtp å kunne vinkle undervisningen i den retningen.

Krzysztof ga de som deltok på møtet en meget god innføring i hva som er mulig i dag, og i nær fremtid 
innen dette fagområdet.

http://www.betong.net/
https://www.bygg.no/krzysztof-wojslaw-ble-arets-unge-radgiver/1449181!/
https://www.bygg.no/norske-radgivere-til-topps-i-internasjonal-karing-sikret-dobbeltseier/1469167!/
https://youtu.be/NQ7PnfWxPj4%20som
http://www.betong.net/


          www.betong.net   

 
 

Vedlegg: Program og innlegg fellesdelen. 

http://www.betong.net/


13:30 - 13:35 Velkommen

Morten Bjerke, Tekna Norsk Betongforening

13:35 - 14:15 3D modellering og parametrisk design av betongkonstruksjoner.

Krzysztof Wojslaw, Sweco Norge AS

Innlegget tar for seg erfaringer med

• 3D modellering og parametrisk design med fokus på betongkonstruksjoner

• tegningsløs byggeplass E16 - Randselva bru ved Hønefoss og / eller annen konstruksjon uten fysiske tegninger

• hvordan du kan trekke i en konstruksjon og da automatisk endre lengde, bredde og høyde

• hvordan de som bygger kan bruke 3D modeller mest mulig effektivt,’

samt

•erfaringer fra betongelementbransjen

•annet du kan gi av innspill til de som underviser fremtidens ingeniører.

Han ble kåret til årets unge rådgiver i Norge 2020 og årets mest talentfulle ingeniør i Europa 2021. 
Han forteller blant annet om bruk av parametrisk design og VDC på Randselva bru på E16 ved Hønefoss som var en av grunnene til utnevnelsene.

Høstmøte 2021 - Betonglærernettverkene

https://www.bygg.no/krzysztof-wojslaw-ble-arets-unge-radgiver/1449181!/
https://www.bygg.no/norske-radgivere-til-topps-i-internasjonal-karing-sikret-dobbeltseier/1469167!/
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14:20 - 15:00 Separate møter for hhv fagskoler og høgskoler/universitet med egne Teamslenker. 

Diskusjon og deling av egne erfaringer fra undervisningen.

Lars Carsten Haugen, leder fagskoler og Paul R Svennevig, leder høgskoler/universitet

Høstmøte 2021 - Betonglærernettverkene



TENTATIV DATO: 

TORSDAG 21. APRIL I FORBINDELSE MED ÅRSMØTE SEMINAR OG ÅRSMØTE I FORENINGEN.

(HYBRID MØTE)

FØLG MED PÅ FACEBOOK OG MAIL FRA FORENINGEN / LEDERE AV BETONGNETTVERKENE.

Vårmøte 2022 - Betonglærernettverkene
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