Inbjudan

årsmöte 2013/seminarium
Anmäl dig
senast 17 april!

Varmt välkommen till

Svenska Betongföreningens årsmöte 2013
med temat Hållbarhet
Datum: Tisdagen den 23 april
Plats:
Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), lokal Q1, Osquldasväg 4 (entréplan)
Anmälan: Senast den 17 april på http://betongforeningen.se/db/formular.php
eller fax 08-24 31 37
Kostnad: Gratis
Buffé:
Kostnad 590 kr + moms

Under Betongföreningens årsmöte kan du informera dig, träffa kollegor och få en inblick i de
aktiviteter som pågår i föreningen. Efter ett storstilat 100-årsfirande under 2012 med 100
olika aktiviteter ligger nu fokus på de strategier och satsningar som behövs för att föreningen
ska fortsätta utvecklas och bli den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar med betong.
Temat för årets årsmöte är hållbarhet. Vi kommer att få veta mer om SGBC:s verksamhet,
miljöcertifieringar, bedömning av byggmaterial med LCA samt cementtillverkares vision för
2030 – noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykler. Dagen avslutas som vanligt med
årsmötesförhandlingar. Vill du fortsätta umgås i trevliga former äter vi (som traditionen bjuder)
gemensam middag på restaurang Buco Nero i närheten.
Hjärtligt välkommen!
Michael Åhström, ordförande

Årets årsmöte går i
Hållbarhetens tecken.

Ett nätverk av betongkunskap!

Program

årsmöte 2013/seminarium

Tisdagen den 23 april

Årsmötesförhandlingar

Presentation av dagens program

Dagordning

13.00

1. Årsmötets öppnande

Introduktion till dagen
Richard McCarthy, Betongföreningen
HÅLLBARHET
Moderator: Anders Rönneblad, Hållbarhetsrådets
ordförande

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och
justeringsman
3. Röstlängd
4. Godkännande av dagordning

Sweden Green Building Council (SGBC)
informerar om nyheter samt framtiden för
miljöcertifieringar (1)
Linda Kjällén, Sweden Green Building Council

5. Kallelsen

Miljöcertifieringar – Hot eller möjlighet för
betongsektorn? (2)
Anders Rönneblad, Cementa och Kajsa Byfors, Svensk
Betong

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

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA (3)
Lars-Gunnar Lindfors, IVL Svenska Miljöinstitutet

6. Verksamhetsberättelsen
7. Revisionsberättelsen

9. Val av styrelse, revisorer och valberedning
10. Val av representanter för föreningens aktier vid
bolagsstämman i Servicebolaget
11. Budget och medlemsavgifter

14.30

Kaffe

12. Meddelanden (stor medlem, hedersledamot)

14.45

Cementproduktion i norra Europa – Noll
koldioxidutsläpp under produkternas livscykler (4)
Karin Comstedt, HeidelbergCement Sweden

13. Stadgeändringar

15.15

Presentation av Betongföreningens aktiviteter
Richard McCarthy presenterar genomförda och
planerade aktiviteter inom föreningen
Chefredaktör Roger Andersson berättar om
tidskriften Betong

15.45

Årsmötesförhandlingar
Michael Åhström, ordförande

17.00

Årsmötets avslutning

17.30

Middag på restaurang Buco Nero, Roslagsgatan 4, Stockholm

•
•

14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Föredrag

årsmöte 2013/seminarium

SGBC informerar om nyheter och framtiden för
miljöcertifieringar (1)
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av
medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den
svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt
byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet
i branschen. Föreningen har funnits i drygt tre år och på den tiden har den
vuxit från de ursprungliga 13 grundarna till närmare 200 medlemmar.

Rättvis bedömning
av byggmaterial
med LCA (3)
Det blir allt vanligare
att byggmaterials
miljöegenskaper beskrivs
med hjälp av LCA. Oftast sker
det genom en LCA-baserad miljövarudeklaration, en s.k. EPD. Ett skäl
till detta är att nya europeiska Byggproduktförordningen pekar på
EPD som ett verktyg för att beskriva byggmaterials miljöegenskaper.
LCA-regelverket för en EPD anges i s.k. PCR-dokument som baseras på
standarden EN 15804:2012 när det gäller byggmaterial. Standarden är
dock enbart ett ramverk som behöver preciseras i PCR-dokumenten.
”Robust LCA” är ett projekt som syftar till att hitta en samsyn för
sådana metodval. Detta och betydelsen av olika metodval redovisas.

Cementproduktion i norra Europa – Noll
koldioxidutsläpp under produkternas
livscykler (4)

Miljöcertifieringar – Hot eller möjlighet för
betongsektorn? (2)
Miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare som ett hjälpmedel för
att styra mot ett mera hållbart byggande. De system som framför allt är
aktuella i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Green Building. För
att dessa certifieringssystem ska resultera i val av hållbara lösningar och
material är det viktigt att det finns kunskap om hur olika lösningar och
material bidrar till att uppfylla de krav som ligger till grund för
klassning enligt de olika systemen. Nu har Hållbarhetsrådet tagit
fram fyra skrifter om hur betongens egenskaper bidrar till att
uppfylla kraven i miljöcertifieringssystemen. Vägledningarna,
en för vart och ett av miljöcertifieringssystemen, vänder sig till
alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt
som ska certifieras – byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter,
entreprenörer, materialtillverkare, miljösakkunniga, experter
på miljöcertifieringssystem, assessorer m.fl. Hållbarhetsrådet
har via detta projekt även fått en god dialog med Sweden
Green Building Councils arbetsgrupper för utveckling av
certifieringssystemen.

Cementindustrin står globalt inför betydande utmaningar. I dagsläget
bidrar cementproduktionen till ungefär 4 procent av de globala
växthusgasutsläppen förorsakade av människan. I tillägg så förväntas
befolkningen öka och urbaniseringen fortsätta vilket förutsätter att
betong finns tillgänglig. Den globala cementproduktionen väntas öka
från dagens 3,6 miljarder ton till 4,5 miljarder ton år 2030. I skenet av
detta har cementproducenterna i Norge och Sverige arbetat fram en
vision för 2030 – noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykler.
Visionen omfattar åtgärder inom energieffektivisering, en fortsatt
omställning av bränslemixen till mer förnyelsebara bränslen, förnyade
cementrecept och utveckling av koldioxidavskiljningsteknologier
kopplade till fabrikernas rökgaser. Visionen bygger även på att hela
produkternas livscykler betraktas och därmed även en förståelse av
karbonatiseringen av betong. Givet teknikutveckling, investeringar
och målinriktat arbete inom dessa fem områden är det möjligt att
uppnå noll koldioxidutsläpp 2030!

Anmälan till

årsmöte 2013/seminarium

Anmäl dig
senast 17 april!

Svenska Betongföreningens årsmöte 2013/seminarium
Datum: Tisdagen den 23 april
Plats:
Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), lokal Q1, Osquldasväg 4 (entréplan)
Anmälan: Senast den 17 april på http://betongforeningen.se/db/formular.php
eller fax 08-24 31 37
Kostnad: Gratis
Jag vill gärna delta under middagen kl 17.30

(Pris 590 kr + moms som faktureras på nedanstående adress).

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.

Namn:
Befattning:
Företag:
Adress:
Postnr/ort:								

Fakturaref:

Telefon:								

Fax:

Marie Brunnberg AB, Hallstavik 2013

E-post:

Ett nätverk av betongkunskap!

