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Nyheter og kommende arrangementer 29. juni
Yngres betongnettverk har blitt en viktig brikke i bransjen
YBN engasjerer og vokser i hele Norge!
Velkommen lokale YBN grupper på Sørlandet og i Ålesund
Les mer

Smart bruk av betong gir lavt klimagassutslipp
Valg av design og konstruksjonssystem har stor betydning for klimagassutslippene.
Betongvolum og bruk av lavkarbonbetong er 2 viktige parametere i denne sammenhengen.
Les mer

Betong og miljø – lydegenskaper
Lydegenskapene til konstruksjoner av betong og de andre materialene må brukes smart og riktig for å
oppnå gode lydforhold der vi oppholder oss.
Les mer

Betong og miljø – karbonatisering
Betongen tar over sin levetid opp igjen 15 % av den CO2 som slippes ut ved sementproduksjonen pga av
aldringsprosessen karbonatisering.
Les mer

Norsk Betongdag 2018 – sett av datoen?
18. – 19. oktober 2018, Gardermoen
Dette er hele betongbransjens årlige møteplass, med mulighet for faglig oppdatering og sosialt samvær,
og vi satser også i år på et spennende og variert program
Les mer og påmelding.

NS-EN 206, "betongbibelen" for betongproduksjon og transport
21. august kl. 17:00-19:00, medlemsmøte i Oslo
Revidering av Eurokode 2 kan gi endringer i NS-EN 206 med grønnere betong, bruk av 91-døgns fasthet,
bruk av resirkulert tilslag, ett nytt bestandighetskonsept og bruk av fiberarmert konstruksjonsbetong
Les mer og påmelding.
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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Har du ideer til arrangementer eller andre faglige innspill, vennligst send en
e-post til sekretariatet i Norsk Betongforening: nb@tekna.no eller til morten.bjerke@tekna.no
Norsk Betongforening
co/ Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

Kontakt oss | Se våre nettsider | Arrangementer
Denne e-posten går til medlemmer av Norsk Betongforening, deltagere på foreningens arrangementer, samt
våre abonnenter på nyhetsbrev
Meld meg av kurstilbud og nyhetsbrev fra Norsk Betongforening

