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Morten Bjerke

Fra: Norsk Betongforening <utsending@tekna.no>
Sendt: mandag 17. september 2018 08:43
Til: Morten Bjerke
Emne: Nyheter og kurs med påmelding nå >>

 

  

Nyheter og kommende arrangementer  

Varierende og spennende program på Norsk Betongdag 
18.–19. oktober 2018, Gardermoen  
Betongdagen er en viktig møteplass for betongvenner, både faglig og 
sosialt. Nytt av året er at vi har to parallelle sesjoner etter lunsj; en mot 
rådgivere, og en miljørettet. Vi håper flest mulig melder seg på festmiddag 
på torsdag, og ekskursjon til Nasjonalmuseet på fredag morgen. 
Se programmet/meld deg på Norsk Betongdag her >> 

Nå kan du lære mer om sprøytebetong 
16.–18. oktober 2018, Sandefjord  
Kurset tar for seg arbeidssikring, brannsikring og permanent sikring av fjell 
i tunneler. 
Les mer / meld deg på her >> 

Lær siste nytt om "Svinn i betong og svinnkompensert 
betong" 
18. september 2018, kl. 18:00 på UiA i Grimstad  
Bindemiddelkombinasjoner, aktiv bruk av M40-betong og 
svinnreduserende tilsetningsstoffer er noen av stikkordene for å takle de 
ulike typene svinn vi har i betong. 
Les mer / meld deg på fagmøte her >> 
 
Kulda kommer, lær om støpearbeider i kaldt vær 
20. september 2018, kl. 15:00 på Olavsgaard, Skjetten  
På medlemsmøte i Oslo kan du lære om tiltak du må gjøre for å støpe i 
kaldt vær. 
Les mer / meld deg på her >> 
 
Få innsikt i ny Norsk Standard for klimagassberegninger i 
bygninger (NS 3720) 
11. oktober 2018, kl. 08:00–10:00, Standard Norge, Lysaker 
Du får innblikk i metodikken for beregning av klimagassutslipp i bygninger 
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gjennom bygningens livsløp.  
Les mer / meld deg på hos standard.no  
 
Betongbibelen "NS-EN 206" i endring  
61 deltakere var møtt frem på medlemsmøte i Oslo 21. august for å høre 
om hva som skjer med NS-EN 206 fremover og hvilke utfordringer og 
muligheter dette gir betongbransjen om 10 – 15 år. 
Les oppsummering fra møtet her (PDF) 

Siste nytt fra YBNs styremøte 12. september 2018  
YBN har nå åtte lokallag rundt i landet og planlegger besøk på ti skoler 
denne høsten og neste vår. 
Les mer om YBNs planer framover (PFD) 
 
Europeisk betongpris til Utsikten rasteplass på Gaularfjellet 
Rasteplassen Utsikten (bildet under) er tildelt andreplass i konkurranse 
med mange anleggsprosjekter i Europa. Utsikten er en rasteplass rik på 
opplevelser og en del av prosjektet Norske turistveger. Prisen, benevnt 
som European Concrete Award 2018, utdeles i Helsinki 1. november. 
Les mer her (PDF) 

Utsikten rasteplass på Gaularfjellet. Foto: Jan Eldegard Hjelle  
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Se vår fulle arrangementsoversikt    

Videoarkiv 
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 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  

  
  

 

 

  

  

 
 


