Nyhetsbrev oktober 2016
Kommer du på Norsk Betongdag 20. - 21. oktober 2016?

Betongdagen arrangeres for 45. gang med mange interessante innlegg. Det er
fremdeles ledige plasser. Verdt å få med seg er blant annet:




Hvem skal bygge dette landet? Det norske arbeidsmarkedet, ved adm. dir.
Ståle Rød, Skanska
''Rikets tilstand'', ved Prognosesenteret
Storskala elementproduksjon på Follobanen, Follobanen, Hologalandsbrua,
Campus Ås

Kommende kurs
A0) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
Kursdato: 13.10.2016, OPPDAL
S2 – Sprøytebetong til bergsikring
Kursdato: 18.10.2016, SANDEFJORD
(U3) Betongarbeider – Utførelse av betongkonstruksjoner for
produksjon/kontrolleder
Kursdato: 18.10.2016, TRONDHEIM
Se flere kurs i vår kursoversikt

Se vårt innholdsrike videoarkiv fra tidligere arrangementer

Visste du dette om betong og miljø?

Ny informativ brosjyre om betong og miljø, laget for alle i bygge- og
anleggsnæringen.

Betong engasjerer (selvfølgelig), blant yngre, både
nasjonalt og internasjonalt!

YBN har fått godt fotfeste i den norske betongbransjen, og skal nå
bidra internasjonalt!

HPC-CIC 2017: Kom og lær det siste av internasjonal
innovasjon i betongbransjen eller det siste om
høyfastbetong!

Norsk Betongforening arranger internasjonal konferanse
High Performance Concrete (HPC) arrangeres for 11. gang, denne
gangen sammen med Concrete Innovation Conference (CIC), som
arrangeres for 2. gang.
6. - 8. mars 2017 kommer forskere og innovatører fra hele verden til
Tromsø. Det blir et spennnende faglig og sosialt program, og det er
ennå ikke for sent å sende inn abstracts.
Vi møtes i Tromsø!

Mange kandidater kjemper om Betongtavlen 2017

Betongtavlen utdeles 29. november i Hamsunsalen, Gyldendalshuset
i Oslo.

Les om det siste fra fib i Oktober: 2016 fib e-Newsletter

Les mer om fib Bulletin 78: Precast-concrete buildings in seismic
areas og fib Bulletin 79: Fibre-reinforced concrete: From design to
structural applications

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
Meld meg av kurstilbud og nyhetsbrev fra Norsk Betongforening

