Vi sees på Fabrikkbetongkonferansen 2019
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, Gardermoen 4.- 5. april 2019
Fabrikkbetongkonferansen 2019 byr på et spennende og høyaktuelt program med både
betongtemaer og brede samfunnsaktuelle saker. Her er noen smakebiter fra programmet:

Vi snakker mye om de menneskelige utslippene av CO2 men hva er egentlig naturens kretsløp av
karbon? Dag O. Hessen er biolog, kjent fra tv og sine bidrag i andre medier.
Hvordan kan vi digitalisere sammen? Jo Mortensen er direktør i Skanska Digital og deler
med oss hvordan han ser for seg vår bransje i det digitale bygg- og anleggsmarkedet
Nye Veier- en pådriver for innovasjon. Ingrid Dahl Hovland er administrerende direktør i
Nye Veier og deler med oss hvordan de ser nye veger og bruer vil bli bygget
Hvor høy blir aktiviteten i byggemarkedet og hvilken rolle får betong? Veronica Strøm er
makroøkonom og markedsanalytiker i Prognosesenteret og gir oss sine synspunkter på
markedsutviklingen basert på de siste prognosene
I tillegg til disse temaene vil vi blant annet få mer om Bukkekjerka- årets Betongtavlevinner,
grensesprengende fjordkryssinger og konkurransesituasjonen mellom betong og tre.
Felles middag blir holdt mellom de historiske objektene i Forsvarets Flysamling som ligger over veien
for hotellet

Program Fabrikkbetongkonferansen 4-5. april 2019
Torsdag 4/4

Fagdagen

12:00

Oppmøte og lunsj

12:45

Velkommen til fagdagen, Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

13:00

«Betongbibelen» NS-EN 206 er i endring, hva bør inn i ny standard for å oppnå bedre
tilpassede rammebetingelser for den norske betongbransjen? Vivian Meløysund,
Standard Norge + Steinar Helland, Steinar Helland Konsult

13:30

Veien til null avfall fra betongproduksjon. Presentasjon av FABEKOs nye miljøveileder
for betongproduksjon. Kontrollrådet + FABEKO

14:00

Pause

14:20

Klimasmart24, hvordan får vi fram korrekt informasjon om betong og konkurrerende
materialer? Vetle Houg, Byggutengrenser

14:50

Betongbransjens EPD-kalkulator er utgitt i ny versjon, hva innebærer dette? v/Mie
Vold, LCA.no

15:20

Avslutning av Fagdagen

16:00- 17:00

Omvisning i Forsvarets Flysamling

18:00- 19:00

Generalforsamling i FABEKO

19:30

Felles middag i Forsvarets Flysamling

Fredag 5/4

Betong i samfunnsbyggingen

09:00- 09:20

Åpning av Fabrikkbetongkonferansen 2019
Styreleder Terje Bakken og daglig leder Jan Eldegard Hjelle

09:20- 10:05

Vi snakker mye om de menneskelige utslippene av CO2 men hva er egentlig
naturens kretsløp av karbon?
Dag O. Hessen er biolog, kjent fra tv og bidrag i andre medier. Hessen er
anerkjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt
engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi

10:05- 10:35 Hvordan kan vi digitalisere sammen? Byggeprosjektene blir stadig mer
digitalisert og entreprenørene trenger visjonære og framoverlente
leverandører. Hvordan forventer Skanska at betongbransjen bidrar?
Jo Mortensen er direktør i Skanska Digital og deler med oss hvordan
han ser for seg vår bransje inn i de digitale prosjektene

10:35- 11:00 Pause
11:00- 11:30 Nye Veier- en pådriver for innovasjon. Hvordan vil veger og bruer bli bygget
og hvilke utfordringer og løsninger ser Nye Veger?
Ingrid Dahl Hovland er administrerende direktør i Nye Veger og
selskapet har allerede endret måten store norske vegprosjekter
planlegges og gjennomføres.
11:30- 11:50

Hvordan ser vi for oss temperaturen i bygge- og anleggsmarkedet?
Hvor høy blir aktiviteten i byggemarkedet og hvilken rolle får betong?
Veronica Strøm er makroøkonom og markedsanalytiker i
Prognosesenteret og gir oss sine synspunkter på markedsutviklingen
basert på de siste prognosene

11:50- 12:50

Lunsj

Prosjektpresentasjoner
12:50- 13:20

Bukkekjerka – vinner av Betongtavlen 2018. Slik bruker vi betong v/ Caroline Hatlen
Støvring, Morfeus Arkitekter

13:20- 13:50

Dette skjer med bru over Bjørnafjorden og andre store fjordkrysninger, Kjersti
Kvalheim Dunham, Statens Vegvesen

13:50- 14:10

Pause

Ny teknologi
14:10- 14:35

Byggeplassen elektrifiseres – også betongbilen, Christian Eriksen, Bellona og Klaus
Glad, Jørn Glad AS

14:35- 15:00

N3C- dette vil Betongklyngen oppnå -potensialer ligger deling av ny teknologi, Geir
Frantzen, KUPA

15:00- 15:20

Hvordan kan vi løse utfordringen med Cr 6+ i gammel betong? Cathrine Eckbo, NGI

15:20- 15:30

Oppsummering av Fabrikkbetongkonferansen 2019, Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

15:30

Fabrikkbetongkonferansen 2019 er slutt

Det er plass til 120 personer på Fabrikkbetongkonferansen. Meld deg på her:

