
Torsdag den 19. september og fredag den 20. september
på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Praktiske oplysninger
Priser: (Alle er inkl. moms)
Betondagen den 19. september 2013, inkl. udstilling, frokost,  
festmiddag og forfriskninger (eksklusive overnatning).

Medlemmer af DBF eller de nordiske betonforeninger 
(Medlem af arrangør) ................................................................ Kr. 2.795,-
Medlemmer af IDA, men ikke DBF (Medlem) ...................... Kr. 3.295,-
Medarbejdere ansat hos Firmamedlemmer, 
dog i henhold til IDA's regler (Firmamedlem) ... Kr. 2.795,-/kr. 5.295,-
Juniormedlemmer af DBF/IDA (Studiemedlem) .................... Kr. 200,-
Studerende, der ikke er medlem af DBF/IDA  
(Ekstern studerende) ................................................................. Kr. 1.000,-
Ledige medlemmer af IDA (Ledig) ......................................... Kr. 2.795,-
Seniormedlemmer af IDA ......................................................... Kr. 2.795,-
Øvrige deltagere, dog i henhold 
til IDA's regler (Ekstern) ....................................... Kr. 3.295,-/kr. 5.295,-

Ekskursion den 20. september 2013,  
inkl. frokost og transport: ............................................................ Kr. 350,-

Deltagergebyr opkræves pr. faktura fra Ingeniørforeningen i 
Danmark, IDA.

DAnSk BeTonDAg 2013

Udstillere:
Aalborg Portland A/S
Alsiano A/S
BASF A/S
Christiansen & Essenbæk A/S
COWI A/S
CRH Concrete A/S
Dansk Beton
dankalk K/S

DK Beton A/S
Emineral A/S
Fischer a/s
Force Technology
Fosroc A/S
Haucon A/S
Hilti Danmark A/S
Mapei Denmark A/S
MT Højgaard A/S

Peikko Danmark
Pro tex A/S
Rambøll Danmark A/S
Sika Danmark A/S
SKAKO Concrete A/S
STO Danmark A/S
Unicon A/S
Teknologisk Institut
Teqton

Værelsesreservation:
Der er forhåndsbooket værelser på Helnan Marselis Hotel den 19.-20. 
september. For overnatning 18.-19. september er der et begrænset antal 
værelser til rådighed. Tildeling sker efter "først til mølle princippet". 
Pris for et enkeltværelse inkl. morgenmad er 900,- pr. overnatning.  
Overnatning afregnes af den enkelte deltager direkte med hotellet. 

Mødested:
Dansk Betondag 2013 afholdes på 
Helnan Marselis Hotel,
Strandvejen 25, 
8000 Aarhus C. 
Tel. (+45) 86 14 44 11. 
E-mail: marselis@helnan.dk 
 
Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding er 28. august 2013.
 
Tilmelding sker på ida.dk/event/307490  
Kontaktperson: Gitte Halling, 33 18 97 00 eller gh@ida.dk

Viden der styrker
ida.dk

DANSK BETONFORENING



Torsdag den 19. september 2013
08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
 v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

09:10 - 09:40 Stadsarkitektens visioner for Aarhus’ fremtidige  
udvikling

 v/ Stadsarkitekt Stephen D. Willacy, Aarhus Kommune 
Stadsarkitekt, Stephen Willacy, åbner Dansk Betondag 
2013 med et indlæg om Aarhus’ mange igangværende 
projekter samt hans visioner for arkitekturen og 
bæredygtig byudvikling - frem mod år 2030. 

09:40 - 10:10 Bestseller - Nyt kontordomicil på Aarhus Havn 
v/ Lars Løkke Madsen, E. Pihl & Søn A/S 
Erfaringer præsenteres fra udførelse af høje pladsstøbte 
vægge og omstøbte stålsøjler uden klamshuller 
med silkeglatte overflader, som ikke skal behandles 
efterfølgende.

10:10 - 10:40 Isbjerget 
 v/ Mikkel Frost, CEBRA a/s 

Dette projekt er beviset på, at blot det er fantastisk og 
jordnært nok, kan virkelig god arkitektur overleve 
økonomisk krise. Hør hvordan en traditionel konstruktion 
gøres unik fx med en facade i terrazzo beton.

10:40 - 11:20 Pause 

11:20 - 11:50 Renovering af boligbyggeri i Aarhus
 v/ Kristian Buur, Rambøll
 Med udgangspunkt i en renoveringssag fra Aarhus, 

ses der på beslutningsprocessen i forbindelse med 
renovering af et byggeri, eller om det bedre kan 
betale sig at rive det ned og bygge nyt. I indlægget 
demonstreres nyt simuleringsværktøj til kommunale 
bygherrer.

11:50 - 12:30 TailorCrete – Hvad er det for en fisk?
 v/ Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S og Johannes Rauff 

Greisen, Teknologisk Institut 
TailorCrete er et internationalt forsknings- og 
udviklingsprojekt, som demonstrerer, at nye design- og 
fabrikationsprocesser, f.eks. til fremstilling af krum 
armering, kan anvendes i praksis. Præsentationen 
giver et indblik i de praktiske udfordringer ved 
demonstrationsprojektet ”fisken”.

12:30 - 13:45 Frokost

13:45 – 14:15 Højisolerede betonelementer til lavenergibyggeri 
v/ Gunnar Hansen, Guldborgsund Elementfabrik A/S

 I indlægget redegøres der for, hvordan skærpede 
energikrav har været med til at påvirke udviklingen 
af fremtidens betonelementer. Både med fokus på 
arkitektur, logistik og produktionsmetode. 

14:15 - 14:45 Udvikling af innovative betonelementer – Testhus på 
DTU

 v/ Henrik Stang og Sanne Hansen, DTU Byg
 I forbindelse med Connovate’s udvikling af innovative 

betonelementer – som udnytter de spændende 
muligheder, der ligger i at kombinere højstyrkebeton 
med højeffektive isoleringsmaterialer – er der opført et 
testhus på DTU. Der fortælles om udviklingsarbejdets 
udfordringer, og hvordan de søges undersøgt og løst 
gennem undersøgelser på testhuset. 

 

14:45 - 15:15 Bobledæk til Syddansk Universitet, Kolding Campus
 v/ Carsten Olsen, Orbicon
 Syddansk Universitets 14.000 m2 nye byggeri i Kolding 

bliver en arkitektonisk perle.  For at opfylde de 
arkitektoniske krav er der anvendt komplicerede in-situ 
støbte betonkonstruktioner. Kom og hør om, hvordan 
bobledæk beregnes, hør om de beregnede nedbøjninger 
svarer til de faktisk målte, og om andre specielle forhold 
ved bobledæk og de andre specielle konstruktioner i 
bygningen.

15:15 - 16:00 Pause

16:00 - 16:25 Broen over Izmit bugten nær Istanbul
 v/ Kent J. Fuglsang, COWI A/S 

Hængebroen over Izmit bugten bliver verdens 4. længste 
hængebro, når den står færdig i foråret 2016. Broen 
opføres i et af verdens mest jordskælvstruede områder, 
og det stiller væsentlige krav til broens design og til den 
udsendte ingeniør på pladsen.

16:25 - 16:50 Nyt museum til Grauballemanden
 v/ Niels Edeltoft, Henning Larsen Architects 

Det nye Moesgaard Museum samler i én bevægelse alle 
udstillingsaktiviteter under samme tag. Det nye museum 
får en suveræn beliggenhed højt i Skåde Bakker syd for 
Aarhus og vil med sit skrånende taglandskab af græs, 
mos og blomster i stærke farver fremstå som et markant 
visuelt ikon, der er synligt helt ude fra havet.

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion 
 v/ Jørgen Schou, Unicon A/S

17:00 Tak for i dag 
 v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

19:00 – 19:30 Velkomstdrink

19:30 -  Festmiddag

Fredag den 20. september 2013
Ekskursion
Dagen starter med en rundtur på Aarhus Havn med stop ved Isbjerget 
og besøg på byggepladsen ved det kommende Navitas og Bestseller 
byggeri. Derefter kører vi til Paschal Danmarks hovedkontor, hvor 
TailorCrete’s demoprojekt er placeret.
Til slut besøges byggepladsen ved Moesgaard Museum, hvorefter der 
vil være frokost på Restaurant Navigator i Marselis lystbådehavn.

HUSK som altid: Hjelm og sikkerhedssko.
 
Program:
09:00 Afgang med bus til rundtur på Aarhus Havn med kort 

stop ved Isbjerget
09:30 Besøg byggeplads ved Navitas og Bestseller 
11:00 Besøg hos Pascal Danmark med TailorCrete’s  

demoprojekt
11:45  Besøg byggeplads ved Moesgaard Museum
13:00  Frokost 
14:15 Forventet ankomst til Helnan Marselis Hotel

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. 
tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme. 

 DAnSk BeTonDAg 2013


