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Til:
Emne: Nyheter og kurs med påmelding nå >>
Vi gir deg siste aktueltsaker!

Nyheter og kommende arrangementer
Fremtidens europeiske og norske standarder er under
utarbeidelse
fib Model Code 2020 er nå under utarbeidelse og vil danner grunnlaget
for fremtidens standarder.
>> Les mer her
PIANC - The World Association for Waterborne Transport
Infrastructure
Internasjonal komite (IK) har etablert samarbeid med PIANC som har
en norsk seksjon, PIANC Norge (Havneforeningen) som er aktivt
involvert i internasjonale arbeidsgrupper.
>> Les mer her
Dette er trygg betong
Miljøkomiteen har under utarbeidelse en rapport med arbeidstittel
"Dette er trygg betong"
>> Les mer her
God arkitektur varer lenge
Varig og robust betong sammen med god arkitektur har stor betydning
for god ressursbruk og bevaring av samfunnsinteresser. Første av
flere temaartikler om betong og miljø.
>> Les mer her
Utnyttelse av termiske egenskaper i betong for redusert
energibruk
Eksponerte betongoverflater kan kjøles ned om natten og absorbere
varme om dagen.
Ved å utnytte betongens termiske egenskaper, er det mulig å redusere
energiforbruket.
>> Les mer her

Nye sementtyper og ny produksjonsteknologi skaper framtidens
betong
Dagens betonger lages med langt lavere karbonavtrykk enn tidligere,
takket være nye sementtyper og ny produksjonsteknologi.
Nye typer råmaterialer, bruk av klimanøytrale energikilder, nye
sementtyper og karbonfangst vil bidra til fremtidens klimanøytrale
betongprodukter.
>> Les mer her
Gratis publikasjoner?
Bli personlig medlem og last ned pdf utgaven av publikasjonene gratis
i nettbutikken.
>>Les mer her
Kandidater etterlyses til FoU prisen 2018
Søknadsfrist 1. september til nb@tekna.no
Les mer om retningslinjer og søknadskriterier.
Søk på førstereisestipend dersom du skal presentere paper for
første gang
Gjelder et godkjent paper på en internasjonal konferanse i eller utenfor
Norge. Stipendiet dekker konferanseavgiften, reise og opphold opp til
15.000 NOK. Søknadsfrist hele året.
Søknad sendes nb@tekna.no.
>> Les mer her
Se vår arrangementsoversikt
Videoarkiv
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Norsk Betongforening.
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.
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