Nyhetsbrev mars 2017
Fagseminar før årsmøte
- Torsdag 27. april, Aker Brygge, Oslo
• Er vi som bransje flinke nok til å fremheve betongens konkurransefortrinn - er vi
på rett vei?
• Klimanøytral¬ betong i 2030?
• Miljøprosjektering og optimalisering av produktet betong.
• Digitalisering i betongbransjen med betongdata i BIM-modellen.
• Blir fremtidens standarder basert på direkte testing av betongegenskapene?
>> Program, påmelding seminar og tapassammenkomst etter årsmøte.
Årsmøte, som avsluttes med tapas
- Torsdag 27. april 2017 kl 17:00, Aker Brygge, Oslo
Møt "betongfamilien", bli kjent med nye betongvenner.
>> Meld deg på tapas sammenkomsten.
>> Innkalling med sakspapirer.
Prosjektering og utførelse av framtidens betongkonstruksjoner
- Onsdag 26. april, 08.30-10.30, Lysaker
Det europeiske arbeidet med revisjon av prosjekteringsregelverket for
betongkonstruksjoner, Eurokode 2, er godt i gang. Standard Norge inviterer
til Standard Morgen 26. april for å se nærmere på revisjonen av Eurokode 2.
>> Program og påmelding
Lær mer om utsparinger i vegger, ny PhD avhandling
Norsk-svensk samarbeid gav ny Dr grad.
Forskeren Cosmin Popescu ved Norut Narvik forsvarte sin doktorgradsavhandling
ved Luleå tekniske universitet (LTU) den 23. februar.
>> Les mer

Lær om kreativ bruk av betong – den nye betongen
- Fredag 28. april, Arkitektenes Hus, Oslo
Betong er faktisk ikke et materiale, men mange ulike produkter. Lær hvor, hvorfor
og hvordan man kan bruke betong. Her møtes arkitekter og ingeniører.
>> Les mer og meld deg på!

Videoarkiv
>> Videoarkivet fra tidligere arrangementer med Norsk Betongforening
>> Videoarkivet innenfor fagområdet bygg og anlegg i Tekna.

Kommende kurs, konferanser og lokale medlemsmøter
>> Se vår oversikt
Har du ideer til arrangementer eller andre faglige innspill, vennligst send en
e-post til sekretariatet i Norsk Betongforening: nb@tekna.no
Norsk Betongforening
co/ Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Du får denne e-posten som medlem av Norsk Betongforening

