Nyhetsbrev desember 2016
Kursdagene 2017 i Trondheim

Praktisk prosjektering av slakkarmerte betongkonstruksjoner,
10.-11. januar
Hva er ''beste praksis'' ved planlegging, prosjektering og beskrivelse
av slakkarmerte betongkonstruksjoner? Kurset henvender seg til alle
som prosjekterer eller kontrollerer prosjektering av
betongkonstruksjoner.
Program og påmelding

Praktisk prosjektering av spennarmerte
betongkonstruksjoner

Spennarmering kan i mange tilfeller være nøkkelen til bedre og
rimeligere betongkonstruksjoner. Analyse og dimensjonering av
spennarmerte konstruksjoner byr imidlertid på litt ekstra utfordringer
for den prosjekterende. Tid: 12-13 januar Sted: Scandic Lercendal,
Trondheim (Kursdagene 2017).
Program og påmelding

Kommende arrangementer, kurs, medlemsmøter i
regionene og konferanser.

Se vår oversikt

Betongtavlen 2016 til Knapphullet og Utsikten Gaularfjellet

Hamsunsalen i Gyldendalshuset var fylt opp med rundt 100 spente
arkitekter og ingeniører under årets betongtavlearrangement den
29.november. Alle de 7 flotte finalistene ble presentert i lyd og bilder

før spenningen ble utløst. Knapphullet og Utsikten ble tildelt
Betongtavlen 2016.

Reisebrev fra California med nytt fra Rilem, ACI og
Internasjonalt samarbeid om bærekraft- og
levetidsmodellering

Mange av våre kolleger deltar i internasjonalt samarbeid. Det gir
muligheter til både å påvirke den internasjonale utviklingen og styrke
det norske betongmiljøet

Nordisk Miniseminar om klorid-infisert betong Oslo 31.jan.
2017

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) er vertskap for dette
miniseminaret som samler forskere og industrideltakere fra de
nordiske landene til et miniseminar om temaet reparasjon av
kloridinfisert betong. Seminaret er et Nordisk Betongforbund
miniseminar.

Nordisk forskningspublikasjon NCR - Nordic Concrete
Research

NCR en forskningspublikasjon som utgis to ganger pr. år i samarbeid
med våre fem nordiske søsterforeninger. Målet med tidsskriftet er
rask publisering og formidling av forskning fra og mellom akademia
og næringen. Nå forsøker vi å forbedre denne prosessen.

Digitalisering av BAE – også for betong?

Det er sterke krefter i sving for å forandre rammebetingelsene for
hvordan produkt-informasjon kan/skal formidles og brukes. BNL er i

innspurten med å utvikle et ''digitalt veikart''. Markedet må få tilgang
til riktig produktinformasjon, og leverandørene må ha kontroll på
informasjon om egne produkter og til lavest mulige kostnad. Hva med
betong?

XXIIIth Symposium on Nordic Concrete Research &
Developement 21.-23. August 2017 in Aalborg

More information about the symposium.
Registration XXIIIth Symposium on Nordic Concrete Research &
Developement

Informasjon fra FoU-komiteen
Les mer om FoU-komiteens aktiviteter her

Videoarkivet til NB

Se Norsk Betongforenings innholdsrike arkiv fra tidligere konferanser
her

Vi i Norsk Betongforening ønsker alle en riktig god jul og et godt
nytt år!
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

