Norsk
murdag 2011

ONSDAG 16. MARS 2011  DOKKHUSET, TRONDHEIM

Steinen og buen

PROGRAM

Når man bygger en bro – hva er viktigst?
Den enkelte stein? Eller buen som steinene til sammen danner?
Begge deler må selvsagt utformes med omhu. Norsk murdag
2011 gjenspeiler dette.
Først snakker vi litt om byggeklossene – forskning og produkt
egenskaper. Så ser vi på fundamentet – byggeregler. Dernest
spenner vi opp buen med de store visjonene fra den internasjonale stjernehimmelen, før vi bretter opp ermene og ser
på hva (og hvordan) noen av de gode blant oss har bygd her
hjemme. Det hele avrunder vi med et gratulasjonsfyrverkeri for
vinneren av Murverksprisen 2011.
For å hedre vinneren og feire dagen inviterer vi deltakerne på
Norsk murdag 2011 til middag på Rockheim, i gangavstand fra
Dokkhuset. Dette er selvsagt en frivillig del av arrangementet,
men settingen og den rikholdige tapasmenyen håper vi skal
gi deg større mulighet til å snakke med foredragsholdere og
andre enn hva som var mulig under formiddagens stramme
arrangement.
Vel møtt i Trondheim!
Norsk murdag arrangeres av SINTEF Byggforsk i samarbeid med
Bygg Uten Grenser. Arrangementet er et ledd i videreføringen
av Mur-senterets aktiviteter.

Glava-bygget

09.00 Registrering, kaffe
09.30 Velkommen
Teknikk
09.45 Nyheter fra SINTEF Byggforsk
Nye anvisninger og forskningsresultater
Flishåndboka. Presentasjon av Arne Nesje
10.30 Hydraulisk kalkmørtel – fra prosess til produkt
Morten Langvik, sekretær for Norsk Puss- og Mørtelforening
11.00 Pause
Myndighetskrav ved ombygging
11.15 Hva innebærer pbl § 31-2?
Knut Rasmussen, jurist i Kommunal- og regionaldepartementet
11.45 Kan den gamle pussarkitekturen imøtekomme
fremtidens energikrav?
Gunnar Houen, Byantikvar i Trondheim
12.15 Lunsj
Internasjonalt
13.00 Vinnerprosjekt Brick Award 2010: Landesparlament
Liechtenstein
Arkitekturprofessor Hansjörg Göritz, Berlin/Knoxville
14.00 Utilizing Brick for Innovation in Masonry
Defne Sungurolu Hensel MSc AA Em Tech AA Dipl RIBA
II, Research Fellow, AHO
14.30 Pause
Norske prosjekter – hva og hvordan?
14.45 Bøler kirke i bærende murverk
Jostein Bjørndal siv.ark. MNAL, Hansen Bjørndal
Arkitekter
Kolumbasteinen, et spennende teglformat – praktiske erfaringer fra Bøler kirke
Murmester Reidar Dilling, Stryken og Guldbrandsen as
15.30 Sunndal ungdomsskole og kulturskole, Sunndalsøra
HUS Arkitekter AS
16.00 Leca og tegl i bærende murverk – erfaringer fra
småhusbygging i mur i Trondheim
Murmester Olav Fossen, Bugge as
Murverksprisen 2011
16.30 Kunngjøring av vinner og utdeling av prisen
Presentasjon av vinnerprosjektet
17.30 Slutt
18.00 Middag i Rockheim restaurant

Norsk
murdag 2011
INFORMASJON OG PÅMELDING
Tid
Onsdag 16. mars kl. 9:00 – 17:30
Sted
Murdagen: Dokkhuset, Trondheim, Dokkparken 4, 7014 Trondheim, www.dokkhuset.no
Middag på kvelden: Rockheim, Teglbrennerveien 7 C, 7013 Trondheim, www.rockheim.no
Deltakeravgift
Kr 2 600,- (foredag inkl. lunsj)
Middag på kvelden
Kr 600,- for en stor tapasmeny og to glass vin eller annen drikke
Dersom du ønsker å delta på middagen, skriv «Middag» i kommentarfeltet i påmeldingen.
Påmeldingsfrist
2. mars 2011
Påmelding og informasjon
www.sintef.no/byggforsk (klikk på «Kurs og konferanser», deretter klikk på «Informasjon» ved Norsk murdag 2011).
Praktiske opplysninger: Sølvi Delbekk, solvi.delbekk@sintef.no
Faglige opplysninger: Anders Kirkhus, anders.kirkhus@sintef.no

OM ARRANGØREN
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt som løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen. Vi
skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, spesialrådgivning, sertifisering og kunnskaps
formidling.

