
Varmt välkommen till
Svenska Betongföreningens årsmöte 2014  
med temat “Hållbar betong i praktiken”
Datum:  Tisdagen den 29 april
Plats:  Stockholm, Garnisonen Konferens, lokal Berzelii Park, 1 tr, Karlavägen 100.
Anmälan:  Senast den 22 april på http://betongforeningen.se/db/formular.php  

eller fax 08-24 31 37
Kostnad:  Gratis
Buffé:  Kostnad 590 kr + moms

Inbjudan 
årsmöte 2014/seminarium

Betongvänner!

Liksom förra året är temat hållbar utveckling. Det kan möjligen tyckas fantasilöst men i år skjuter vi in oss på 
de praktiska konsekvenserna av hållbarhetsfrågan. Tillverkare av betong och cement kommer att ge exempel 
på produktveckling. Vi kommer också att få inblick i hur kravställandet i normer och hos stora beställare 
förändras i relation till hållbart samhällsbyggande. Vi hoppas att programmet ska intressera och inspirera. 

Under Betongföreningens årsmöte träffar du kollegor och får inblick i de aktiviteter som pågår i föreningen. 
Dagen avslutas med årsmötesförhandlingar. Vill du sedan fortsätta nätverka och njuta god mat så avrundar vi 
med gemensam middag på restaurang Buco Nero (som traditionen bjuder).

Varmt välkomna! 
Mats Öberg, ordförande Betongföreningen

Ett nätverk av betongkunskap!

Anmäl dig 
senast 22 april!

Avgasrör från ugn 8, Slite.



13.00 Välkomsthälsning samt några reflektioner om 
hållbarhetsarbetet i vår sektor och inom NCC

 Mats Öberg, ordförande Betongföreningen

13.15 Introduktion
 Anders Lindvall, sekreterare Betongföreningen

13.20 Nyheter i remissförslaget till SS 1370 03 - 
Användning av EN 206-1 i Sverige

 Elisabeth Helsing, CBI Betonginstitutet

13.45 Trafikverkets nya regler rörande betong för 
anläggningskonstruktioner

 Arvid Hejll, Trafikverket

14.05 Cementtillverkarens produktstrategi och 
hållbarhetsarbete

 Anders Rönneblad och Mikael Odlöw, Cementa

14.30 Kaffe

14.50 Cementtillverkarens produktstrategi och 
hållbarhetsarbete

 Lars Hansson, Cemex

15.05 Så arbetar betongtillverkaren med hållbarhet – 
erfarenheter från Färdig Betong 

 Curt Arne Carlsson, Färdig Betong

15.20  Presentation av Betongföreningens aktiviteter
 •	Richard McCarthy presenterar genomförda och  

planerade aktiviteter inom föreningen 
 • Chefredaktör Roger Andersson berättar om 

tidskriften Betong

15.45  Årsmötesförhandlingar
 Mats Öberg, ordförande

17.00  Årsmötets avslutning

17.45  Middag på restaurang Buco Nero,  
Roslagsgatan 4, Stockholm 

1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och 
justeringsman

3. Röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Kallelsen

6. Verksamhetsberättelsen

7. Revisionsberättelsen

8. Beslut om resultat- och balansräkningar, disposition 
av överskott samt ansvarsfrihet

9. Val av styrelse, revisorer och valberedning

10. Val av representanter för föreningens aktier vid 
bolagsstämman i Servicebolaget

11. Budget och medlemsavgifter

12. Meddelanden (stor medlem, hedersledamot)

13. Stadgeändringar

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Årsmötesförhandlingar
Dagordning

Tisdagen den 29 april
Presentation av dagens program

Program 
årsmöte 2014/seminarium

Hållbara betongrecept.



Föredrag
årsmöte 2014/seminarium

Introduktion
Ett vanligt tillvägagångssätt att få ett mer hållbart byggande i betong är 
att använda alternativa bindemedel, normalt betecknade tillsatsmaterial, 
där de vanligaste är flygaska, mald granulerad masugnsslagg (GGBS) 
och silikastoft. Samtliga dessa material är restprodukter från industriella 
processer, men för att få användas i betong måste de uppfylla 
stränga kvalitetskrav. Användning av tillsatsmaterial i betong medför 
mindre energianvändning och miljöpåverkan. Betong tillverkad med 
tillsatsmaterial får i många fall också minst lika goda egenskaper jämfört 
med motsvarande betong med enbart portlandcement. Vi kommer att 
få en kort introduktion om tillsatsmaterial, hur de framställs, hur de kan 
användas i betong och hur egenskaperna hos betongen blir.

Anders Lindvall, sekreterare Betongföreningen

Nyheter i remissförslaget till SS 13 70 03 – 
Användning av EN 206-1 i Sverige 
En ny version av SS 13 70 03, anpassad till nya utgåvor av EN 206 och 
standarder den hänvisar till, är under våren 2014 ute på remiss. En 
översyn mot bakgrund av nya forskningsresultat och erfarenheter har 
också genomförts. De största ändringarna är införande av regler för 
ballast av återvunna material, översyn av kraven på ballast och krav på 
sammansättning i olika exponeringsklasser samt införande av konceptet 
EPCC (likvärdig funktion hos bindemedels kombinationer). Vi kommer att 
få information om nyheterna i de ny versionerna av SS 13 70 03 och EN 
206.

Elisabeth Helsing, CBI Betonginstitutet

Trafikverkets nya regler rörande betong för 
anläggningskonstruktioner 
Rent portlandcement är ett material som vid tillverkningen släpper 
ut stora mängder koldioxid. Ett sätt att minska koldioxidutsläppen 
och miljöpåverkan av betongbyggande är att minska användningen 
av rent portlandcement och ersätta det med cementliknande 
tillsatsmaterial som är biprodukter eller avfall från andra 
tillverkningsprocesser. Trafikverket har i och med utgåvan av 
AMA 13 öppnat för ökad användning av flygaska och slagg i 
anläggningscement för bro- och tunnelbyggnad. Vi kommer att få 
information om nyheterna i Trafikverkets regelverk för användning 
av betong  i anläggningskonstruktioner.

Arvid Hejll, Trafikverket

Cementtillverkarens produktstrategi och 
hållbarhetsarbete (Cementa)
Med Cementas nollvision framför ögonen sker utvecklingen i snabb 
takt för att klara de uppsatta målen 2030. Nu när Trafikverket bjuder 
in cementleverantörerna anpassar Cementa sin produktportfölj 
efter marknadens förväntningar. Utvecklingen av ett nytt 
Anläggningscement av typen Portlandflygaskecement är redan 
påbörjad. Cementa kommer även att presentera ett axplock av andra 
utvecklingsprojekt inom området hållbarhet.

Mikael Odlöw och Anders Rönneblad, Cementa

Cementtillverkarens produktstrategi och 
hållbarhetsarbete (Cemex)
Vi kommer att få information om hur Cemex arbetat med frågor 
rörande hållbarhet. Cemex hållbarhetsarbete innehåller sju 
prioriterade områden där ett viktigt område är CO2-strategi. CO2-
strategin innehåller punkter som ökad användning av alternativa 
bränslen, energieffektivitet, alternativa råmaterial etc. Cemex 
produktstrategi innebär bl.a. att man ska kunna leverera cement 
med de klinkerinnehåll marknaden önskar. Idag kan Cemex leverera 
cement med klinkerinnehåll ned till 25 %. 

Lars Hansson, Cemex

Så arbetar betongtillverkaren med hållbarhet 
– erfarenheter från Färdig Betong 
Betongtillverkare kan bidra till ökat hållbart byggande på flera 
sätt, t ex genom att reducera cementhalten och göra lämpliga 
val av delmaterial. En reducerad cementhalt kan åstadkommas 
exempelvis genom att optimera betongsammansättningar eller 
att ersätta delar av cementet med tillsatsmaterial. Vi kommer att få 
information om det allmänna arbetet med frågor rörande hållbart 
byggande inom Färdig Betong med fokus på arbetet med att optimera 
betongsammansättningar.

Curt Arne Carlsson, Färdig Betong

Ljuset i tunneln för hållbar betong i praktiken, Esbobron/Esbotunneln, Stockholm.



Namn:

Befattning:

Företag:

Adress: 

Postnr/ort:        Fakturaref:

Telefon:        Fax:

E-post:

Jag vill gärna delta under middagen kl 17.45
(Pris 590 kr + moms som faktureras på nedanstående adress).

Svenska Betongföreningens årsmöte 2014/seminarium
Datum:  Tisdagen den 29 april
Plats:  Stockholm, Garnisonen Konferens, lokal Berzelii Park, 1 tr, Karlavägen 100.
Anmälan:  Senast den 22 april på http://betongforeningen.se/db/formular.php  

eller fax 08-24 31 37
Kostnad:  Gratis

Vi ber att i första hand anmälan görs på webben på http://betongforeningen.se/db/formular.php. 
Om du inte har tillgång till internet ber vi dig fylla i uppgifterna på denna blankett och faxa till oss på 08-24 31 37.

Ett nätverk av betongkunskap!

Anmäl dig 
senast 22 april!
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Anmälan till
årsmöte 2014/seminarium


