
Varmt välkommen till
Svenska Betongföreningens årsmöte 2019 med temat  
“Hållbart byggande med betong”.

Datum:  Tisdagen den 9 april
Plats:  Birger Jarl Conference, lokal Team Spirit, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm
Anmälan:  Senast den 2 april på http://rikoschett.com/form 
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 675 kr + moms
Kontakt:  epost: admin@betongforeningen.se eller tel: 073-656 0903 (Marie Brunnberg)

Betongvänner!

Inför årets tema har vi samlat företrädare från alla delar av byggsektorn som ska delge 
sina erfarenheter inom området hållbart byggande. Det är många aktörer som samverkar 
i byggprocessen och årsmötet ger därför en bra möjlighet att få en samlad bild av byggan-
det och därtill kan vi också se fram emot många intressanta diskussioner. 
Förutom produktionsmetoder vid cementtillverkning och utnyttjande av betongens 
värmetröghet för minskad energianvändning får vi bland annat höra om nya 
beräkningsverktyg för klimatpåverkan och livscykelanalys. Vi får också höra mer om 
branschens färdplan för klimatneutral betong. Två stora beställare ger sin syn på hållbart 
byggande och dagen avslutas med att en byggkonsult och en entreprenör berättar om hur 
de arbetar med hållbarhet.
Betong är ett robust och långsiktigt hållbart material med lång livslängd och litet drift- och 
underhållsbehov. Med årets tema vill vi fokusera på det hållbara byggandet där betongen 
fyller en viktig funktion.

Varmt välkommen!
Michael Åhström, ordförande Betongföreningen

Ett nätverk av betongkunskap!

ANMÄL DIG 
SENAST  
2 APRIL!

Årsmöte och seminarium 2019
Hållbart byggande med betong

Inbjudan
årsmöte 2019/seminarium



13:00 Årsmötesförhandlingar
 Seminarium – Hållbart byggande med betong
14:00 Betonginitiativet – Färdplan för klimatneutral 

betong
 Malin Löfsjögård, Svensk Betong

14:15 Klimatvänlig cement med hjälp av el - tekniskt 
och ekonomiskt möjligt?

 Mikael Nordlander, Vattenfall

14:30 Så utnyttjas betongens värmetröghet för att 
minska energianvändningen

 Anders Rönneblad, Cementa

14:45 Fossilfritt byggande i Göteborgs Stad
 Hanna Ljungstedt, Göteborgs Stad

15:00 Kaffepaus

15:30 Trafikverkets arbete för ett hållbart byggande
 Åsa Lindgren, Trafikverket

15:45 Nytt verktyg från IVL hjälper branschen räkna 
fram byggnaders klimatpåverkan

 Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

16:00 Livscykelanalys av betongbroar för en minskad 
klimatpåverkan

 Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet

16:15 Betongoptimering ur en entreprenörs synvinkel
 Nilla Olsson, NCC

16:30 En byggkonsults arbete för ett hållbart byggande
 Costin Pacoste, ELU Konsult

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 2019 med temat  
“Hållbart byggande med betong”
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Öresundsbron. Broar står för kunskapsöverbryggning och bjuder väg framåt.


