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«Vårsamling 12. april i Betonglærernettverkene»  
 
Gunnar Veastad, Nye Veier AS formidlet hvilken kunnskap byggingeniører bør ha etter 
endt utdannelse. 
Terje F Rønning, leder av FoU – komiteen i NB, formidlet hva foreningen kan tilby av kurs 
og gjesteforelesninger innenfor utførelse av betongkonstruksjoner samt annen faglig 
bistand i forbindelse med betongundervisning / lærerplaner.  

 
Lærernettverkene har 2 møter i året, hver vår før årsmøteseminaret til Norsk 
Betongforening og på høsten i forbindelse med Norsk Betongdag. 
 
Årets første samling for Betonglærernettverkene (fagskoler og høgskoler universitet) ble 
avholdt 12.april med 9 deltakere i Ingeniørenes hus, Oslo. Tidspunktet var ikke tilfeldig 
valgt, samlingene ble avholdt slik at deltakerne hadde mulighet til å delta på 
årsmøteseminaret til Norsk Betongforening etter samlingen.  
 
Begge nettverkene startet sine møter med et foredrag av Gunnar Veastad fra Nye Veier 
AS. Temaet for foredraget var «Hvilken kunnskap bør en byggingeniør ha innen 
betongfagene ved fullendt utdanning?», dette var en videreføring av temaet fra 
høstsamlingen i Trondheim 18.oktober 2017. Da avholdt Professor Emeritus Kolbein Bell, 
Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU 
foredraget «Perkolo bru – Hva gikk galt og hvorfor?», som en introduksjon til temaet 
«Hvordan undervises konstruksjonssikkerhet ved de forskjellige institusjonene?». 
 
Veastad trakk frem at studentene må få en forståelse for / være ydmyke på at utdannelsen 
kun er et fundament for den kunnskap de må fylle på med i arbeidslivet. 
 
Disse temaene er ikke tilfeldig valgt, de er valgt med bakgrunn i at 
Betonglærernettverkene ønsker å være bevist sin stilling og bruke samlingene til å 
diskutere hvordan vi mener ingeniørfag, og da betongfag (både materialteknologi og 
prosjektering) bør undervises i Norge i dag. Slik at vi møter offentlig og privat 
næringslivsforventninger til dagens nyutdannede ingeniører. 
 
Intensjonen er å fortsette denne debatten ved høstsamlingen i nettverkene, som avholdes 
17.oktober i Oslo i forbindelse med Norsk Betongdag 2018. 
 
Det var enighet om at samarbeidet mellom næringslivet og skolene samt skolene imellom, 
kan bli bedre. Kurs som foreningen holder på skolene tilbys som « ekstra pensum» for 
studentene. 
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På vegne av  
Betonglærernettverk for universitet og høgskoler. 
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