Nyhetsbrev februar 2017
Konferansen HPC/CIC2017-6-8 mars Tromsø
Du vil vel være der det skjer på betongfronten? Påmeldingsfristen
nærmer seg imidlertid raskt. Skal du ha en plass så må du melde
deg på!
På Concrete Innovation Conference - CIC 2017 i Tromsø, kan du
lære om i de siste nyheter og innovasjoner i betongbransjen. Her blir
det internasjonal stemning, høyt betongfaglig nivå, utdeling av priser
til de fremste innovatørene og muligheter til å oppleve Tromsø
(Video).
Program med keynotes og påmelding finner du her.

Kommende kurs, konferanser og medlemsmøter i
regionene.
Se vår oversikt

Ny publikasjon NB 25: Veiledning for prosjektering og
utførelse av betongkonstruksjoner utstøpt med
GLIDEFORSKALING
I den reviderte publikasjonen er seneste teknologiutvikling og
produksjonsteknikk medtatt. Publikasjonen har alle nye standarder
innarbeidet. Det er lagt vekt på at publikasjonen skal være lettlest og
ha en høy praktisk nytteverdi.
Les mer om publikasjonen her

XXIIIth Symposium on Nordic Concrete Research &
Developement 21.-23. August 2017 in Aalborg
Program med temaer for innlegg, se symposiumbrosjyren eller se
hjemmesiden for Nordisk Betongforbund.
Frist for innsending av abstracts er 1. mars og abstract kan lastes opp her.

Betongløftet
Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betongbransjen har
nå tatt initiativ til programmet Betongløftet, med fokus på utviklingen
av bærekraftige bygg og anlegg med målsetning om at vi skal bygge:
miljøvennlig, lønnsomhet og ansvarlig. Betonglederkonferanse 18.
januar fokuserte på hvordan betongnæringen skal bevege seg i
miljølandskapet i tiden framover, hvordan bygge med betong i 2030
og hvordan kan vi vise dette i forbildeprosjekter allerede nå? Les mer.

Hvordan redusere CO2 utslipp i bygg og anleggsektoren?
Frokostmøtet vil gi en status og belyse muligheter framover med
konkrete eksempler på hvor bærekraftige betong og tre er som
byggematerialer.
Torsdag 23. februar kl. 08:30 – 12:30 i Ingeniørenes Hus.
Les mer og meld deg på her

Videoarkivet til NB
Se Norsk Betongforenings innholdsrike arkiv fra tidligere konferanser
her
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

