Tilknyttet
Nyhetsbrev nr 6, 27 august 2015
Norsk Betongforening er nå på Facebook og LinkedIn, følg oss der!

Nå er sommeren over og høsten er på vei, og da er det på tide å gå på kurs
igjen, så meld deg på!

«NORSK BETONGDAG
OG
SINTEF-NTNU BETONGINFORMASJONSDAG 2015»
Nok en gang er det en glede å ønske velkommen til Norsk Betongdag og Sintef/NTNU’s
betonginformasjonsdag i Trondheim 2015 for 44 gang!
Dette er hele betongbransjens årlige møteplass, med mulighet for faglig oppdatering og sosialt
samvær. Vi har også i år et variert program som bør være av interesse for de fleste betongvenner, og
vi er spesielt glad for at vi i år får besøk av samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen, som vil snakke om
det nye veg selskapet.

Klikk her for Program og Påmelding

Vi minner også om kurset:

«Tilsetningsstoffer og bindemidler»
På kurset vil man blant annet gjennomgang nye krav og retningslinjer til bindemidler og
betongegenskaper i:
- Betongstandard NS-EN 206:2013+NA:2014
- Prosesskode 2
- NB publikasjon nr 15 Betonggulv
- NB publikasjon nr 37 Lavkarbonbetong
Målgruppe for kurset er; Entreprenører, byggherrer og rådgivere, samt leverandører og
utdanningsinstitusjoner.

Klikk her for Program og Påmelding

HER ER FLERE AKTUELLE BETONG KURS:
Kursdato: 14.09.2015, FREDRIKSTAD
(A1) Grunnkurs i betongteknologi - for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og
kontrolleder

Kursdato: 16.10.2015, BERGEN
(A0) Transportation of Concrete - elementary course
Kursdato: 26.10.2015, FREDRIKSTAD
(A2) Videregående kurs i betongteknologi
Kursdato: 16.11.2015, LANGESUND
(P1) Kurs i tilslagskontroll
Kursdato: 17.11.2015, GARDERMOEN
(U4) - Utførelse av spennbetongarbeider for spennarmeringsleder og spennarmeringsformann
Kursdato: 23.11.2015, GARDERMOEN
(U3) Betongarbeider - Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjon/kontrolleder
Kursdato: 28.11.2015, GARDERMOEN
(A0S) Sikkerhetskurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør
Kursdato: 30.11.2015, OSLO
(R) – Betongrehabilitering
Kursdato: 04.12.2015, GARDERMOEN
(A0) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
Kursdato: 04.12.2015, GARDERMOEN
(A0) Transportation of Concrete - elementary course

«(U3) Execution of concrete for supervisors course» blir satt opp den 23. – 27.
November og er straks åpent for påmelding – se www.betong.net for mer
informasjon!
Det vil også bli satt opp A0 og A0S kurs i Trondheim i nærmeste fremtid!

