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Hva skjedde på årets fib symposium i Krakow 26-29 mai?
•
•

fib startet komitearbeid på 3D-printing av betong, oppstartmøte under fib symposiet i
Krakow 26-29 mai
fib Young Members Group ekspanderer under norsk ledelse

Mer om hva som skjedde på symposiet?
fib; https://www.fib-international.org/, er den internasjonale betongorganisasjonen som NB
samarbeider mest med. NB utgjør den norske fib-gruppen.
Årets fib symposium ble arrangert med 500 deltagere fra mer enn 50 nasjoner, og med nesten
300 presentasjoner som dekket "alt" innen betong, se program
http://www.fibkrakow2019.pl/fib2019_Programme.pdf.
Det var skuffende få innlegg og deltagere fra Norge, dessverre. fib symposiet (og fib Congress,
som arrangeres hvert 4. år, og i Oslo i 2022) er meget gode arenaer for faglig og innovativt påfyll,
samt kompetanseutveksling og nettverksbygging (både faglig, kommersielt og sosialt). Synd at så
få fra Norge benytter seg av den anledningen.
Under symposiet hadde TG2.11 – "Structures made by digital fabrication" oppstartsmøte;
https://www.fib-international.org/commissions/com2-analysis-design.html.
Tor Arne Martius-Hammer deltok og presenterte konklusjoner fra et arbeid vedrørende hvilke
begrensninger som fins i dagens standardverk for å ta i bruk teknologien.
Før symposiet (25-26 mai) ble som vanlig møter i fib Technical Council (TC) og General Assembly
arrangert, og denne gang ledet av fib-president Tor Ole Olsen.
Tor Arne Martius-Hammer deltok på begge som leder av den norske fib-delegasjonen.
Steinar Helland deltok på TC-møtet.
Høyt på dagsorden stod presentasjon av det pågående arbeidet med "Model Code 2020, hvor
Steinar Helland er norsk representant.

Komiteen som arbeider med ModelCode2020. Steinar Helland og Tor Ole Olsen fra Norge.
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Andreas Sjaastad ledet en internasjonal workshop for fib Young Members Group (YMG) 24-26
mai i Krakow.
25 deltakere fra 11 ulike nasjoner deltok. Det ble fruktbare samtaler om nettverkets påvirkning,
arbeidsmetode og fremtid. Det ble knyttet gode kontakter, nye grupper ble opprettet, og
nødvendig arbeid fremover ble fastsatt. Norge har lederskapet i gruppen til ut år 2020 (Andreas
Sjaastad). YMG arrangerte "icebreaker" for YMG-medlemmer og medlemmer i TC kvelden 25 mai.

fib Young Members Group (YMG) i Krakow.
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