
BETONG FOR 

DUMMIES BODØ

Dato: 12.11.19 fra 08.30-17.00

Sted: Bodø Vgs, 3. etg. nybygget

Betongklyngen N3C i samarbeid med Byggmesterforbundet og

BA -senter Nord ønsker deg velkommen til kurset:



Minimum 15 deltakere pr. kurs 

Kurset kan kjøres bedriftsintert

INFORMASJON

PÅMELDING

Pris pr. deltaker: 

1200,- ink. lunsj for medlemmer i Betongklyngen N3C eller

Byggmesterforbundet

1500,- ink. lunsj for ikke-medlemmer

Gratis for lærere og elever ved Bodø Vgs (Krever også påmelding)

 

Som del av kurset vil det også inviteres til lab-øvelser hos Nordland

Betong fra kl. 15.30-17.00.

 

Kursholder: Boy-Arne Buyle, Senioringeniør,Laboratorieleder

Bygg-Anlegg og Betonglaboratoriet, UiT Narvik. 

 

Kurset gir generell kunnskap som alle som har med betong å gjøre

bør kunne - eller bare for deg som ønsker å lære mer om verdens

mest brukte bygningsmateriale! Kurset er også egnet for

entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker

grunnleggende kunnskap om betong, eller for byggherrer som skal

se til at jobben blir utført riktig. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXx1OR8Tt0GMSz-WW0bkEkyX0gCTAgFHnCMOwv47s4lUNTNVR1RXMFdUMFNMOThRVlI0MkROSVZHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXx1OR8Tt0GMSz-WW0bkEkyX0gCTAgFHnCMOwv47s4lUNTNVR1RXMFdUMFNMOThRVlI0MkROSVZHVC4u


Alle som kommer i befatning med betong og som ikke har formell

kompetanse trenger dette kurset som gir en innføring og

grunnforståelse. 

 

Kurset skal også sørge for at de vanligste feil i forbindelse med

mottak, og bruk av betong unngås. 

 

Hvis deltagerne gjør som de lærer denne dagen kan de spare mye

ergrelse, penger og eventuelt rettsak for bedriften.

 

Mange bedrifter benytter hjelpearbeidere, tømrere og andre med

manglende forståelse for produktet til å ta imot betong.

Med dette kurset vil de skjønne hvor viktig mottak er og hva de skal

gjøre og kontrollere.

 

Dessverre er det også de med formell kompetanse som også gjør

samme feil.

 

Gjennom mine år som betongarbeider og på Betonglaboratoriet har

jeg et rikt erfaringsgrunnlag som jeg skal dele gjennom denne dagen.

 

Boy-Arne Buyle

Laboratorieleder

Bygg-Anlegg og Betonglaboratoriet

UIT Narvik

U T S A G N  F R A  K U R S L E D E R


