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Møteregler
➢ Vi er på et digitalt møtet som strømmes via TEAMS:

14 deltakere sitter foran hver sin skjerm.

• Vennligst slår på kameraet ditt slik at vi samles 
• Demp din mikrofon når du ikke snakker
• Bruk chatten til å stille spørsmål eller kommentere
• Løft hånden din for å snakke

➢ Vi tar spørsmål og kommentarer etter presentasjonene dvs. i siste 
møteavdelingen.



LORCENIS-NOR

Utnytte forbedret betong med forlenget levetid for energi-

infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme nordiske forhold

Monika Pilz, SINTEF



LORCENIS-NOR: Misjon

Å få med seg engasjerte norske aktører i markedet for å erstatte dagens 
teknologier og å ta i bruk forbedret betong med forlenget levetid for energi-
infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme nordiske driftsforhold. 

➢ Dette vil medføre mer miljøvennlige byggeprosjekter for eiere og byggherrer og i 
større sammenheng bidra til grønn omstilling i næringslivet og et mer bærekraftig 
samfunn. 

✓ Totalt sett vil dette styrke teknologifokus mot mer miljøvennlig og bærekraftig 
produkter for nasjonale betongbransjen. 



LORCENIS-NOR: Forankring 

5

Etablering og drift av nasjonal kontaktnettverk

Formidling
og diskusjon av 
oppnådde LORCENIS 
resultater til et 
utvalg av aktører 
innenfor 
verdisystemet –
tilknytning av 
relevant nasjonal 
kundenettverk

Deltakelse på spesifikke nasjonale konferanser

Fremstilling av formidlingsmateriell

Opplæring
av studenter 
mot krav, 
testmetoder og 
drift av energi 
infrastrukturer i 
ekstreme 
klimaforhold 

Fremvisning
av etablert is-
abrasjon 
testmetoden 
ved NTNU-
laboratoriet 

Kurskveld
ved NB-
avdelinger i 
Stavanger / 
Oslo

Veikart 
mot fremtidig 
prosjektutfor
ming med 
utvalgte 
norske 
næringslivet

Elektronisk 
spørreskjema

Aktiviteter mot økt verdiskapning i det norske verdisystemet på infrastrukturer:

Fremvisning



https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/

https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/


➢ Vi skal demonstrere forberedelse og 
gjennomføring av laboratorieforsøk på 
is-abrasjon ved bruk av det unike 
prøvingsutstyret utviklet ved NTNU 
hvor betongoverflate utsettes for is-
skuring.

➢ Det som skal demonstreres er betong 
forbedret med LORCENIS 
tilsetningsstoff basert på POSS 
(SINTEF). Resultatene viser at POSS har 
gitt et godt resultat.

✓ Det blir en introduksjon og 
gjennomgang av metodikken samt 
diskusjon av oppnådde resultater.



Agenda



LABORATORIEFORSØKET PÅ IS-

ABRASJON

Forberedelse og gjennomføring

Guzel Shamsutdinova, HVL; Per Øystein Nortug, NTNU; Bernd Schmid, NTNU; Stefan 

Jacobsen, NTNU



VIDEO

Bruk av det unike prøvingsutstyret 

utviklet ved NTNU hvor betongoverflate 

utsettes for is-skuring

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLgPyJjYGLYw&data=04%7C01%7CMonika.Pilz%40sintef.no%7C01f7f602bdb34c7ba8fc08d8c3695042%7Ce1f00f39604145b0b309e0210d8b32af%7C1%7C0%7C637474204376386366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BbcbXRe9wQbqw%2BhijfoA9Ix25siLOTfZ95MxblWDAXc%3D&reserved=0


LORCENIS-NOR

This video has been produced by

NTNU / Trondheim 

on behalf of

Demonstrasjon av nyutviklet prøvingsmetoden 
for is-abrasjon – SINTEF
Project manager Dr. Monika Pilz

https://www.sintef.no/arrangementer/demonstrasjon-av-nyutviklet-provingsmetoden-for-is-abrasjon/


Agenda



Tusen takk

Til dere alle foran skjermen som fulgte med oss digitalt

Til foredragsholderne / medvirkende
• Kjell Tore Fosså (Kjell.Tore.Fossa@kvaerner.com), Manager, Betongteknologi, Aker 

Solutions AS 
• Stefan Jacobsen (stefan.jacobsen@ntnu.no), Professor, Betongteknologi, Institutt for 

konstruksjonsteknikk, NTNU
• Bernd Schmid (bernd.schmid@ntnu.no), Senioringeniør, Leder for laboratorier og 

verksteder, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU
• Per Øystein Nordtug (per.o.nordtug@ntnu.no), Avdelingsingeniør, Betonglaboratorier, 

Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU
• Guzel Shamsutdinova (guzel.shamsutdinova@hvl.no), Førsteamanuensis, Institutt for 

byggfag, Høyskole på Vestlandet
• Monika Pilz (Monika.Pilz@sintef.no), Seniorforsker, Materialer og nanoteknologi, 

SINTEF
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The LORCENIS-NOR project has received funding from the Research 

Council of Norway under the project number 309515 (2020/2021).

https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/

The LORCENIS project received funding from the European Union’s 

Horizon2020 research and innovation programme under grant 

agreement No 685445 (2016-2020).

https://www.sintef.no/lorcenis/
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