Nyhetsbrev nr 5, 6 juli 2015
Norsk Betongforening er nå på Facebook og LinkedIn, følg oss der!

Norsk Betongforening ønsker alle en riktig god
sommer, så sees vi igjen til høsten!
Nyhetsbrev juni 2015:
"fib Honorary Life Membership"

31.08.2015
GARDERMOEN
(U3) Betongarbeider Utførelse av
betongkonstruksjoner
for
produksjon/kontrolleder
Steinar Helland har blitt tildelt "fib Honorary Life Membership".
Dette skjedde på fib Symposiumet 18 – 20. Mai 2015 i København.
Begrunnlsen for dette er: "I anerkjennelse av hans betydelig
personlig bidrag til fib sitt arbeid".
Helland er det første norske æresmedlem i fib.
Hvis du vil vite mer om tildelingen klikk her

02.09.2015
GARDERMOEN
(U1) Praktisk
betongteknologi - for
produksjonsleder,

NBs Forskningspris:

kontrolleder,
formann/bas

"Norsk Betongforenings Forskningspris"
Norsk Betongforening deler ut årlig ett stipend på kr 25.000,- til en
yngre person som har gjennomført et forsknings- eller
utviklingsarbeid av spesiell verdi for norsk betongbransje. Stipendiet
skal nyttes til en faglig reise. Stipendiet tildeles etter søknad som
skal inneholde følgende punkter:
1. Beskrivelse av det forsknings- eller utviklingsarbeid som er
grunnlag for søknaden
2. Referanse til dokumentasjon av det gjennomførte arbeidet
3. Reisemål med begrunnelse for reisen
4. Budsjett for reisen
Søknadsfrist er 1. September.
For mer informasjon klikk her

14.09.2015
FREDRIKSTAD
(A1) Grunnkurs i
betongteknologi - for
laborant,
blandemaskinoperatør,
produksjonsleder og
kontrolleder

NB publikasjon nr. 37 er nå ferdig, og kan lastes ned på
hjemmesiden til NB www.betong.net gratis!
– se under fanen: Publikasjoner

21.10.2015
TRONDHEIM
Norsk Betongdag og
SINTEF-NTNU
Betonginformasjonsdag
2015

16.10.2015
BERGEN
(A0) Transportation of
Concrete - elementary
course

26.10.2015
FREDRIKSTAD
(A2) Videregående kurs i
betongteknologi
17.11.2015
GARDERMOEN
(U4) - Utførelse av
spennbetongarbeider
for spennarmeringsleder
og
spennarmeringsformann
23.11.2015
GARDERMOEN
(U3) Betongarbeider Utførelse av
betongkonstruksjoner
for
produksjon/kontrolleder

«Betongforeningen utgir nå en ny publikasjon,
NB 37 - "Lavkarbonbetong", som definere en bransje norm for
«lavkarbonbetong» via et klassifiseringssystem med konkrete
grenseverdier for betongens klimagassutslipp. De prosjekterende
kan nå sette mål for hvert bygg ved å velge lavkarbonklasser for hver 28.11.2015
GARDERMOEN
enkelt konstruksjonsdel i betong som da kan inngå i
(A0S) Sikkerhetskurs for
klimaregnskapet.
pumpeoperatør og
båndbilsjåfør
Entreprenører og betongleverandører må da dokumentere via
miljødeklarasjoner (EPD’er) for sine leveranser til det endelige
klimaregnskapet. Lavkarbonbetong er definert som betong der det er 04.12.2015
GARDERMOEN
gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet. Da regelverk,
dokumentasjonsverktøy, materialer og kunnskap er i sterk utvikling, (A0) Grunnkurs for
betongtransportør,
vil publikasjonen bli revidert ved behov.
båndbilsjåfør og
pumpeoperatør

Ny betong bok!
En oppslagsbok for alle som jobber med betong:

16.11.2015

LANGESUND
(P1) Tilslagskontroll
04.–05. 12.2015
GARDERMOEN
(A0) Transportation of
Concrete - elementary
course

Betong - Regelverk, teknologi og utførelse
Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved
høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de
kompetansegivende kursene som er
utarbeidet av Betongopplæringsrådet. Boka vil også være nyttig for
andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende
ingeniører, byggherrer og miljørådgivere.
Utgivelsen er et samarbeidsprosjekt med Norsk Betong- forening. I
tillegg har Betongelementforeningen, Norsk forening for
betongrehabilitering, Norsk Fabrikkbetong- forening, Statens
vegvesen Vegdirektoratet, Norcem og Entreprenørforeningen - Bygg
og Anlegg støttet prosjektet.
Se vedlegg for mer informasjon.

