
Varmt välkommen till
Svenska Betongföreningens årsmöte 2017 med temat “Hållbara hus i 
betong – från materialleverantör till byggherre”. 

Datum:  Torsdagen den 27 april
Plats:  World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. 
Anmälan:  Senast den 20 april på http://betongforeningen.se/db/formular.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 650 kr + moms
Kontakt:  epost: info@betongforeningen.se eller tel: 08-24 17 17

Inbjudan 
årsmöte 2017/seminarium

Den milda vintern torde väl inte ha undgått någon – den globala 
uppvärmningen är påtaglig och påverkar oss alla. Samhällsbyg-
gandet står för en stor del av koldioxidutsläppen och har framför sig 
stora utmaningar för att minska sin klimatpåverkan både vad gäller 
energianvändning och material. I omställningen mot en mer hållbar 
byggsektor arbetar både byggherrar och materialleverantörer med 
kontinuerliga förbättringar och nya lösningar.

Seminariet handlar om hur vi kan bygga hållbara hus i betong. 
Vi inleder med att berätta om nya Nasjonalmuseum i Oslo, ett 
pilotprojekt med mycket höga hållbarhetskrav. Bland annat finns 
krav om att minska klimatpåverkan med 50 % över byggnadens 
livslängd jämfört med dagens nivå. Projektet är igång och till 
seminariet kommer Statsbygg för att berätta om hur projektering och 
kravställning har hanterats samt berätta om utmaningarna med att 
nå de högt ställda målen.

Vi drar oss sedan söderut till Brf Viva i Göteborg. En efterfrågad 
studie har genomförts som beskriver klimatpåverkan av olika 
stomalternativ baserat på ett verkligt projekt, Brf Viva. Undersöknin-
gen resulterade i att Riksbyggen valde prefabricerad betong som 
stommaterial. Rapporten är utmärkt även för allmän vägledning i 

hållbart byggande. I studien jämförs klimatpåverkan från tre olika 
stommar: krosslaminerat trä, prefabricerad betong och platsgjuten 
betong. Rapporten visar miljöpåverkan i byggandets alla faser 
som är produktion av material, tillverkning av byggprodukter, 
transporter, byggarbetsplatsen, 100 års användning av byggnaden 
och slutligen demontering. Riksbyggens miljöchef berättar om vilka 
förutsättningar som gjorde att man valde prefabricerad betong i 
Viva-projektet. Dessutom kommer några av tillverkarna att berätta 
om sina erfarenheter. Rapporten kommer att finnas tillgänglig 
kostnadsfritt på årsmötet.

Vi blickar sedan framåt på hur forskningen tar oss vidare med digitala 
system och utveckling av betongmaterialen i hållbarhetens tecken.

Eftermiddagen avslutas med en presentation av den nya utgåvan 
av Betonghandbok Material Del 1: Delmaterial samt färsk och 
hårdnande betong.

Varmt välkommen!

Mats Öberg, ordförande Betongföreningen

Ett nätverk av betongkunskap!

Anmäl dig 
senast 20 april!

Årsmöte och seminarium 2017
Hållbara hus i betong – från materialleverantör till byggherre  



13:00 Årsmötesförhandlingar

 Seminarium “Hållbara hus i betong – från 
materialleverantör till byggherre”.

14:00 Nytt Nasjonalmuseum i Oslo – ett pilotprojekt 
med fokus på hållbarhet

 Lars Petter Bingh, Statsbygg

14:20 Så byggde Riksbyggen hållbara betonghus i 
Göteborg

 Karolina Brick, Riksbyggen

14:40 Materialoptimering i Brf Viva
 Anders Rönneblad, Cementa

14:55 Kaffe

15:20 Förutsättningar för att bygga en hållbar 
förtillverkad betongstomme till Brf Viva

 Joakim Olsson, Kynningsrud Prefab

15:35 Tillsatsmaterialens betydelse för ett hållbart 
byggande i betong 

 Anders Lindvall, Thomas Concrete Group

15:50 Livscykelperspektiv i Smart Built Environment - 
digital hantering i byggprocessen

 Kajsa Byfors, Svensk Betong

16:05 En LCA-forskares rapport – med fokus på nya 
framtida material

 Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet

16:20 Frågestund

16.30 Nya Betonghandbok Material Del 1 – kort 
summering om nyheter

 Ingvar Börtemark, Inbocon

17.00 Årsmötets avslutning

18.00 Middag

Årsmötesförhandlingar

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
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BETONGFöRENINGENS ÅRSMöTE med temat  
“Hållbara hus i betong – från materialleverantör till byggherre”
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Bilden: Riksbyggens 
bostadsprojekt Brf Viva i 
Göteborg.


