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Välkommen!



09:00-09:10 Betongdagen öppnar och deltagarna välkomnas

Henrik Vinell, ordförande

09:10-09:30 Nyheter i SS 137003: Betong – Användning av EN 206 i Sverige

- Tillsatsmaterial, återanvändning av ballast samt koppling till AMA

Elisabeth Helsing, RISE

09:30-09:50 Hur är sambanden mellan krav på uttorkningstid och hållbarhet?

– RF-krav och kopplingen till AMA

Jonas Carlswärd, Betongindustri

09:50-10:10 Revideringen av Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner

– Diskussioner om exempelvis längre referensålder och nya exponeringsmotståndsklasser

Mikael Hallgren, Tyréns

10:10-10:30 Riktlinjer för klimatanpassning av betongkonstruktioner

– Kommittéarbete inom Betongföreningen i syfte att ta fram nya verktyg

Mats Klockars Öberg, Egen konsult

10:30-10:50 Alternativa bindemedel

– En genomgång av forskningen kring alternativa bindemedel

Otto During, RISE

10:50-11:10 Carbon Capture and Storage (CCS)

– Norcem nära en fullskalig lösning för CCS

Kjell Skjeggerud, HeidelbergCement

11:10-11:30 Miljövarudeklarationer (EPD)

– Redogörelse för kommande förändringar i EPD:erna

Nadia Al-Ayish, RISE

11:30-13:00 Lunch

Program 



13:00-13:20 Prisutdelningar

Bästa examensarbete inom betongområdet samt Betongföreningens guldmedalj 2020

13:20-13:40 Så arbetar konstruktören med hållbart byggande

– Att tänka i andra banor och finna nya lösningar

Martin Fröderberg, Tyréns

13:40-14:00 Så arbetar entreprenören med hållbart byggande

– Krav och nya miljöutmaningar för betongen

Åse Togerö, Skanska

14:00-14:20 MHK i Göteborg– en ny stadsdel med hållbarhetsfokus

– Hur minskar vi klimatbelastningen när vi bygger nya stadsdelar i Älvstaden?

Kristian Käll, Älvstranden Utveckling

14:20-14:40 Lokal Färdplan Malmö – ett lokalt initiativ för bygg- och anläggningssektorns 

klimatomställning – Hur ser man på materialneutralitet?

Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson

14:40-15:00 Trafikverkets hållbarhetsarbete

– Utmaningar, krav, klimatkalkyler och klimatbonusar

Sven Hunhammar, Trafikverket

15:00-15:20 Svensk vindkraft

– En del av Sveriges energiinfrastruktur

Hanna Magnusson, Svensk Vindenergi

15:20-15:40 Alkalisilikareaktioner (ASR) i svensk betong – vägledning för nya och befintliga 

konstruktioner – Redogörelse för ny Betongrapport nr 18

Karin Appelquist, Ramboll

15:40-16:00 BETCRETE – Klimatneutral cement- och betongindustri

– Vinnovaprojekt med syfte att utarbeta strategier för klimatneutralitet

Malin Löfsjögård, Svensk Betong



Betongföreningen tackar dagens sponsorer



GLÖM INTE 

HASHTAGGA

ALLA DINA 

INLÄGG UNDER

DAGEN!

#betongdagen

http://www.facebook.com/pages/Svenska-Betongf%C3%B6reningen/328240210545602?ref=hl
http://www.linkedin.com/groups?gid=4386793&trk=hb_side_g
http://twitter.com/Betongforening


Dags för 
prisutdelningar!



Svenska Betongföreningens 

pris till bästa examensarbete inom 

betongområdet
Riktlinjer i korthet

▪ Avdelningar och institutioner med betonganknytning 

inom högskolor med civilingenjörsutbildning lämnar in 

varsitt förslag

▪ En jury väljer ut det bästa examensarbetet av de 

inlämnade förslagen

▪ Urvalsgrunder för juryns bedömning är 

(a) nyhetsvärde, (b) metodik och (c) läsbarhet

▪ Utdelat varje år sedan 1999



Svenska Betongföreningens 

pris till

Bästa examensarbete

inom betongområdet 2020

Jury: Johan Silfwerbrand och Mats Öberg

På juryns förslag har Betongföreningen beslutat utdela priset till…



Titel: Loop Connections in Heavily RC Frame Corners, Chalmers

Jenny Berglund & Malin Holmström 



Motivering

▪ Genom att kombinera ett teoretiskt djup med 

ingenjörsmässighet har Jenny och Malin 

undersökt om looparmering kan användas för att 

skarva tvärsnitt med ett högt armeringsinnehåll.

▪ Detta är en utformning som ofta efterfrågas av 

entreprenörer p.g.a. arbetsmiljö.

▪ Det är en mycket välarbetad rapport som 

innehåller avancerade metoder och en kritisk 

diskussion.



Svenska

Betongföreningens

Guldmedalj



§ 1 

Medaljen utdelas som belöning

för insats av betydelse

för betongteknikens utveckling genom

upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller

betongens praktiska utnyttjande.

Medaljen tilldelas i regel

svensk medborgare.

Betongföreningens styrelse har beslutat att

utse följande person till mottagare av 

Guldmedaljen år 2020…



Ingemar Löfgren



▪ Ingemar Löfgren är en betongexpert med stort kunnande inom många 

områden. Kunnandet gäller allt från minsta partiklar inom bindemedels-

och fillerteknik till utmaningar inom konstruktiva applikationer såsom 

exempelvis brobyggnader och storslagna husstommar. 

▪ Ingemar har ett högt anseende inom betongforskningsvärlden. Han 

deltar bland annat i expertpaneler, allehanda debatter, betygsnämnder 

vid disputationer och referensgrupper till exempelvis betongforskningen 

vid RISE. Han har också mycket god kunskap när det gäller att 

marknadsföra betongens positiva inverkan på samhällsbyggandet, inte 

minst vad gäller miljöfrågor. Här gör Ingemar viktiga insatser med 

genomtänkta och välbalanserade utsagor och inlägg. 

▪ Ingemar är en mycket god ambassadör för betong och en viktig kugge 

för materialets framtida utveckling i Sverige.

▪ Sedan 2009 är Ingemar FoU-chef på Thomas Concrete Group. Han är 

teknisk doktor (Chalmers, 2005) och adjungerad professor (2012) vid 

avdelningen för konstruktionsteknik vid Chalmers.

Ingemar Löfgren


