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Nyhetsbrev uke 47, 17. november 2017
Betongtavlen 2017 tildelt Holmestrand stasjon
Hardanger Skyspace i Øystese fikk hedrende omtale.
Les hva juryen sier om årets vinner >
Hva jobber Miljøkomiteen med?
Finn det ut her (PDF) >
Nordic Concrete Research (NCR) – digital og "gratis"!
Nordisk Betongforbund utgir publikasjonen NCR to ganger i året.
Les mer om publikasjonen og hvor du laster den ned her (PDF) >
Betonglærernettverkenes høstmøter
18. oktober var 16 betonglærere samlet i forbindelse med Betongdagene i Trondheim.
Les hva de snakket om på møtene her (PDF) >
XXIII th NCR Symposium, Aalborg Danmark
Les reisebrev fra forskningssymposiet 21. – 23. august 2017 (PDF) >

Kommende arrangementer:
Betongarbeidene på det nye Munch-museet 21. november, Stavanger
Åpent faglig møte om byggingen av det nye Much-museet og bruken av betong:
Prinsippene, planleggingen, utførelsen, utfordringene og løsningene.
(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner 4.-8. desember, Gardermoen
Lær mer om planlegging, utførelse og kontroll av betongarbeider etter NS-EN 13670.
Miljøvennlige betongkonstruksjoner 9.-10. januar 2018, Kursdagene i Trondheim
Kurset tar for seg det totale miljøavtrykket betongkonstruksjoner bidrar med fra planlegging
til prosjektering og inn i bygge- og driftsfasen for et bygg, eller et anlegg.
Nye miljøvennlige betongtyper 10.-11. januar 2018, Kursdagene i Trondheim
Kurset tar for seg miljøvennlige betongtyper som er tilgjengelig i dag.
Sprayed Concrete 2018 11.-14. juni 2018, Trondheim
Siste frist for abstracts: 24. november 2017
fib congress 2018 7.-11. October 2018, Melbourne Australia
Frist abstracts: 15. desember 2017.
Se totaloversikt over alle kursene og arrangementene våre >
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Medlemsmøter annonseres på våre hjemmesider under lokale avdelinger. Send forslag på
temaer til leder av din lokalavdeling.
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Norsk Betongforening
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.

Har du ideer til arrangementer eller andre faglige innspill, vennligst send en
e-post til sekretariatet i Norsk Betongforening: nb@tekna.no
Norsk Betongforening
co/ Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Du får denne e-posten som medlem av Norsk Betongforening

