
Varmt välkommen till
Svenska Betongföreningens årsmöte 2016 med temat “Byggbranschens 
digitalisering – ett nav för effektivisering och innovation”. 
På förmiddagen har Nätverket för betongreparationer, Rebet, sitt årsmöte i samma lokal, så det finns 
möjlighet att delta vid båda arrangemangen. Anmälan görs via samma länk, se nedan

Datum:  Tisdagen den 26 april
Plats:  Stockholm, Garnisonen Konferens, lokal Berzelii Park, 1 tr, Karlavägen 100
Anmälan:  Senast den 19 april på http://betongforeningen.se/db/anmalan.php 
Kostnad:  Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr för icke medlemmar  

(medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Middag:  Kostnad 630 kr + moms

Inbjudan 
årsmöte 2016/seminarium

Betongvänner!
Vi har valt ”Byggbranschens digitalisering – ett nav för effektivisering 
och innovation” som tema i år. Digitaliseringen inom byggsektorn 
driver idag utveckling och innovation, skapar nya affärsmöjligheter 
och förändrar sätten vi planerar, konstruerar, bygger och förvaltar. 

Vi kommer under eftermiddagen att få lyssna till och diskutera 
hur de nya arbetssätten ser ut hos entreprenörer, konsulter 
och betongleverantörer inom såväl husbyggande som stora 
anläggningsprojekt. 

På förmiddagen har Rebet sitt årsmöte i samma lokal med ett seminarium 
om satsningar inom reparationsområdet, så det finns möjlighet att delta vid båda 
arrangemangen. 

Efter dagens årsmöten och seminarier har du möjlighet att fortsätta nätverka med kollegor och 
medlemmar. Då tar vi en promenad ut till Djurgården för en bit mat vid Ulla Winbladh.

Varmt välkommen!

Mats Öberg, ordförande Betongföreningen

Ett nätverk av betongkunskap!

Anmäl dig 
senast 19 april!



13:00 Årsmötesförhandlingar
14:00 Seminarium “Byggbranschens digitalisering – ett 

nav för effektivisering och innovation”.
14:05 BIM och digitalisering driver effektivisering
 Mårten Lindström, More 10 

14:25 Smart Built Environment – Långsiktig satsning 
på digitalisering i samhällsbyggandet

 Olle Samuelsson, IQ Samhällsbyggnad

14:45 Mätning av BIM i Trafikverkets 
investeringsprojekt

 Thomas Samuelsson, Prifloat

15:05 Paus med förtäring
15:25 Kartläggning av industriella processer
 Niklas Andersson, LTH

15:45 Projektering i prefab 
 Tobias Svenberg, Consolis

16:05 BIM i produktionen – vad som skapar värde i 
arbetssättet

 Niclas Westberg, Skanska

16:30 Armering i BIM – muligheter for smart bestilling 
av armering

 Erik Hersleth, Aas Jakobsen

16:55 Edensforsens kraftverk
 Patrik Andersson, WSP

17.20 Årsmötets avslutning 
18.00 Middag på Ulla Winbladh, Rosendalsvägen 8, 

Stockholm

Årsmötesförhandlingar
Mats Öberg,ordf

DAGoRDNiNG

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

Moderator: Johan Söderqvist,vice ordf

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.

Det händer en hel del inom reparationsområdet och Rebet spelar 
en viktig roll i många projekt. i anslutning till Rebets årsmöte hålls 
ett seminarium om satsningar inom reparationsområdet. Så ta 
tillfället i akt och ta del av de senaste resultaten från ett urval av de 
projekt Rebet är med och finansierar!

Seminariet hålls under förmiddagen och avslutas med en 
gemensam lättare lunch då även årsmötet hålls. Det går 
naturligtvis även bra att endast delta på antingen seminariet eller 
årsmötet.

Till seminariet är medlemmar och icke medlemmar välkomna. 
Kostnadsfritt för medlemmar, icke medlemmar betalar 1 000 kr 
(exkl. moms). 

Anmälan till seminariet vill Rebet ha senast 15 april för att kunna 
boka lunch. Anmälar görs via Betongföreningens formulär, se 
framsidan. 

REBETS PRoGRAM
09:30 Välkomsthälsning
09:40 Simhallar – ett nytt FoU-projekt som Rebet 

delfinansierar, Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet

10:00 optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och 
renovering – projekt som avslutades 2015 och som 
Rebet medfinansierar, Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet

10:20 Kaffe
10:40 Presentation av FEi, Betongingenjörsutbildning, elever

11:00 Nytt doktorandprojekt – Förebyggande brounderhåll, 
Rebet medfinansierar, Johan Silfwerbrand, KTH och ev. 
doktorand

11:20 Rebets materialstatistik, Sven Olsson, Sto

11:30 Lunch och allmän diskussion om Rebets inriktning samt 
årsmöte
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REBETS årsmöte och seminarium om satsningar inom reparationsområdet – förmiddag

BETongföREnIngEnS ÅRSMöTE med temat  
“Byggbranschens digitalisering – ett nav för effektivisering och innovation”


