
    
 
 

Æresmedlemskap 

Norsk Betongforening 

 

 

Årets andre æresmedlem er født i de glade 50 årene og har også blitt en glad gutt. På slutten av 70-

tallet ble han uteksaminert som sivilingeniør ved bygningsingeniørlinjen ved NTH. Og har gjennom sin 

yrkeskarriere fått brukt sin utdanning både på tradisjonelt og utradisonelt vis.  

 

Han er en nidkjær person som har utpreget teknisk interesse men også en tydelig merkantil 

forståelse. Han er kjent for å være grundig og fremoverlent og han har stor interesse for tekniske 

nyvinninger og FoU. 

Han startet sin karriere som rådgivende ingeniør  for Multiconsult. Deretter har han jobbet i ulike 

firma som prosjektleder og RIF godkjent rådgivende ingeniør. Han har vært teknisk sjef og medlem av 

ledergruppen for en stor byggherre med ekspertise innen spesialkonstruksjoner. Her hadde han 

ansvar for oppføring av en rekke banebrytende konstruksjoner der risikovurdering og HMS var en 

sentral  del av jobben.  

 

Personen som nå utnevnes til æresmedlem har vært sentral i Norsk Betongforening i en årrekke. - 

Nærmere bestemt siden 2009 da han ble ansatt i Tekna som fagsjef Betong med ansvar for drift og 

daglig ledelse av sekretariatet for Norsk Betongforening.  

 

Han har ledet foreningen på en meget ryddig og strukturert måte og har vært opptatt av å fremme 

faglig aktivitet og sikre at foreningen har robust økonomi. Han har de siste to årene vært en pådriver 

for digitalisering av kurs og sørget for at A0 og A0S kursene ble digitale nesten umiddelbart etter at 

pandemien inntraff. Han er en av Teknas ivrigste til å lære seg nye digitale verktøy. I mars går han av 

med pensjon som en meget sprek og sporty 70 åring.  

 

Og for den som lurte på hvilke spesialkonstruksjoner personen har hatt ansvar for å oppføre  kan vi 

meddele at Tusenfryds Thundercoaster den mest kjente.  

 

Det er en stor glede å kunne tildele æresmedlemskap i Norsk Betongforening til  MORTEN BJERKE 

 

Styret i Norsk Betongforening 

Norsk Betongdag i Trondheim 21.10.22 


