
Varmt välkommen till
Svenska Betongföreningens årsmöte 2015 med temat 
“Innovation – en motor för betongsektorns utveckling”
Under förmiddagen är du också välkommen att delta på Hållbarhetsrådets öppna 
seminarium där även norska Betongföreningen medverkar. 

Datum:  Tisdagen den 28 april
Plats:  Stockholm, Garnisonen Konferens, lokal Berzelii Park, 1 tr, Karlavägen 100
Anmälan:  Senast den 21 april på http://betongforeningen.se/db/anmalan.php  

eller fax 08-24 31 37
Kostnad:  Gratis
Middag:  Kostnad 630 kr + moms

Inbjudan 
årsmöte 2015/seminarium

Betongvänner!

Vi har valt ”Innovation – en motor för betongsektorns utveckling” som 
årets tema. Samhällsbyggandet står idag inför större och framför allt mer 
komplexa utmaningar än någonsin. Innovation är då en nödvändighet 
och för den som är skicklig en stor möjlighet. Ofta förknippar vi innovation 
med ny teknik men vi behöver också förändra arbetssätt. Vi kommer att 
få höra om vår sektors eget gemensamma grepp: Bygginnovationen och 
vidare om erfarenheter från de största förändringsprojekten som drivits 
inom bostadsbyggandet i Sverige. Vi kommer också att få smakprov 
på innovationer inom betongområdet och i samband med fikapausen 
möjlighet att prata med inbjudna innovatörer. På förmiddagen är du också 
välkommen att delta på Hållbarhetsrådet öppna seminarium.

Dagen avslutas med årsmötesförhandlingar. Vill du sedan fortsätta 
nätverka promenerar du med ut till Djurgården för en bit mat vid Ulla 
Winbladh. 

Varmt välkommen! 
Mats Öberg, ordförande Betongföreningen

Ett nätverk av betongkunskap!

Anmäl dig 
senast 21 april!



Föredrag
årsmöte 2015/seminarium

Hållbarhetsrådets öppna 
seminarium 

Hotet mot jordens klimat och andra resultat av människans påverkan 
på miljön tas på allt större allvar i vårt samhälle. All byggande 
verksamhet syftar till att ge människor användbara och funktionella 
miljöer. Den påverkar samtidigt miljön på flera sätt och under lång 
tid. Det är därför angeläget att betongsektorn klarlägger fakta i dessa 
frågor och driver en utveckling mot efterfrågade hållbarhetskrav. 
Hållbarhetsrådet har därför till uppgift att verka för ökad 
kunskapsspridning samt vidareutveckling av betongens egenskaper 
inom ett hållbart boende och byggande. Rådet arrangerar interna 
och externa informationsmöten. Rådets uppgift är även att aktivt 
arbeta med att svara på remisser, skriva handledningar, initiera 
forsknings- och utvecklingsprojekt samt bevaka utländsk forskning 
och utveckling inom hållbart byggande med betong. 

Hållbarhetsrådet bildades i samband med en öppen hearing i 
slutet av 2009. Under 2010 formulerades rådets fokusområden 
till certifieringssystem, livscykelanalys LCA samt att rådet skall 
identifiera och sprida goda och positiva exempel. Nu är det därför 
hög tid för att följa upp hur vårt uppdrag har gått. Vi passar även 
på att bjuda in externa talare som kommer att belysa högaktuella 
delar inom området hållbarhet. Vi kommer att få veta mer om vad 
som händer i Norge för tillfället samt få skillnaderna mellan våra 
länder belysta. Kanske kommer vi finna nya möjligheter till framtida 
samarbeten mellan de svenska och norska Betongföreningarna. 
Avslutningsvis kommer vi tillsammans att diskutera vad 
Hållbarhetsrådet ska ha för inriktning framledes.

Projektredovisning
10.00 Miljöcertifiering
 Kajsa Byfors, Hållbarhetsrådet och Svensk Betong

10.15 Robust LCA
 Ronny Andersson, Cementa

Omvärldsbevakning
10.30 Svenskt initiativ för CO2-upptag i europeisk 

betongstandardisering
 Ronny Andersson, Cementa

10.40 Nya beställarkrav på LCA/EPD - Konstruktion, 
material och beständighet

 Peter Billberg, Consolis

11.00 Rapport från Norge
 Steinar Røine, ordförande i Miljøkomiteen, Norsk 

Betongforening samt Spenncon AS

Diskussionsforum
11.30 Prioriterade uppgifter för rådet
 Diskussionsledare: Anders Rönneblad, Hållbarhetsrådet och 

Cementa

12.00 Lunch

Riksbyggens planerade 
bostadsprojekt Brf Viva 
i Göteborg. Riksbyggen 
publicerade i januari 2015 
ett pressmeddelande 
med rubriken ”Krav på 
materialtillverkare 
minskar bostadsbyggan-
dets klimatpåverkan”. 
Peter Billberg kommer på 
seminariet att berätta vad 
Riksbyggens krav betyder 
i praktiken.



13:00 Välkomsthälsning samt några reflektioner om 
innovationsklimatet inom samhällsbyggandet

 Mats Öberg, ordförande Betongföreningen 

13:05 Introduktion
 Richard Malm, ordförande Programråd Öst 

13:10 Reflektioner kring 15 års erfarenheter av 
industriellt bostadsbyggande

 Sverker Andreasson, IKANO Bostad 

13:40 Digitalisering inom byggsektorn
 Anders Åkerberg, Aakermount 

14:00 Bakterier fixar betongsprickor och kan bidra till 
”självläkande betong”

 Bo Mattiasson, Indienz / Lunds Universitet 

14:20 Kaffe  

14:40 Bygginnovationen som innovationsmotor
 Mårten Lindström, Bygginnovationen, Strategisk 

programledning

15:00 Trådlösa mätsystem för temperaturmätning
 Magnus Åhs, LTH & Stefan Nordmark, Electrotech 

15:20 Optisk mätteknik
 Åsa Claesson, Acreo Swedish ICT 

15.40 Presentation av Betongföreningens aktiviteter 
samt tidskriften Betong

 Richard McCarthy, Betongföreningen & Roger Andersson, 
tidskriften Betong 

16.10 Årsmötesförhandlingar
 Mats Öberg, ordförande Betongföreningen 

17.10 Årsmötets avslutning 

17.45 Middag på Ulla Winbladh, Rosendalsvägen 8, 
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

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

Årsmötesförhandlingar
Dagordning

Program 
årsmöte 2015/seminarium

Moderator: Richard McCarthy,VD Betongföreningen 

Innovation – en motor för 
betongsektorns utveckling
Presentation av dagens program

Illustrationerna i folderns nederkant: Idé och koncept Tyréns och PLP Arkitekter. Konceptet, som är 
delfinansierat av Bygginnovationen, har fått ett stort internationellt genomslag. En av idéerna är att 
spårbundna hissar utanpå byggnaden frigör mycket våningsyta i högre byggnader.



Namn:

Befattning:

Företag:

Fakturaref:

Adress: 

Postnr/ort:        

Telefon:        

E-post:

Hållbarhetsrådets öppna seminarium (förmiddag)

Svenska Betongföreningens årsmöte 2015/seminarium
Datum:  Tisdagen den 28 april
Plats:  Stockholm, Garnisonen Konferens, lokal Berzelii Park, 1 tr, Karlavägen 100
Anmälan:  Senast den 21 april på http://betongforeningen.se/db/anmalan.php  

eller fax 08-24 31 37
Kostnad:  Gratis

Vi ber att anmälan i första hand görs på webben på http://betongforeningen.se/db/anmalan.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 21 april!
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Anmälan till
årsmöte 2015/seminarium

Lunch kl 12.00 (gratis)

Innovation – en motor för betongsektorns utveckling inkl. årsmötesförhandlingar (eftermiddag)

Middag kl 17.45   (Pris 630 kr + moms som faktureras på nedanstående adress).

Kryssa för önskat deltagande:


