IABSE Danmark
er den danske afdeling af International
Association for Bridge and Structural
Engineering, som er en verdensomspændende
organisation med ca. 4.000 medlemmer i 100
lande, der blev grundlagt i 1929.
Foreningen beskæftiger sig med alle aspekter af
konstruktionsingeniørers arbejde fra forskning,
planlægning, design, udførelse, drift og vedligehold
til fornyelse og evt. fjernelse af bærende
konstruktioner – under hensyntagen til tekniske,
økonomiske, miljømæssige, æstetiske og sociale
forhold.

Foreningen har en særlig interesse i at støtte yngre
konstruktionsingeniørers udvikling, hvilket bl.a.
udtrykkes gennem særlige rabatter ved symposier
og lignende.
Foreningens medlemsblad ”Structural Engineering
International” udkommer kvartalsvis og indeholder
artikler af høj international standard samt andre
medlemsinformationer.
Medlemskabet af IABSE Danmark giver dig
mulighed for


Formålet med foreningen er at fremme udvekslingen
af viden og erfaring fra konstruktionsingeniørernes
virke i Danmark og rundt om i verden samt medvirke
til at skabe netværk.




Med baggrund i ovennævnte
 Arrangeres konferencer, symposier, workshops,
seminarer og ekskursioner
 Udgives rapporter, periodiske tidsskrifter og
andre publikationer
 Gives støtte til uddannelsesprogrammer og
forskningsaktiviteter
 Uddeles anerkendelse for særlige resultater og
indsats på konstruktionsingeniørernes arbejdsfelt



Kontakt og netværk til ingeniører og
videnskabsfolk i Danmark og rundt om i verden
med samme faglige interesse
Deltagelse i møder, konferencer, studierejser
mv.
Deltage i arbejdsgrupper sammen med kolleger
og eksperter fra hele verden og dermed bidrage
til at fremme erfaringsudvekslingen og
teknologiudviklingen i verden
Modtagelse af medlemsblad samt rabatter på
faglige publikationer

Information om foreningen er at finde på
www.iabse.dk, hvor der bl.a. også er link til den
internationale forenings hjemmeside.
Hjemmesiden giver nærmere oplysninger om
 Foreningen
 Dens organisation og adresse
 Samarbejdsrelationer til andre foreninger
 Arrangementer i Danmark og udland
 Støtteordninger
 Links
 Referater
 Oplysninger om medlemskab

Dansk Forening for
Brobygning og Bærende
Konstruktioner
Danish
Group of
IABSE

Meld dig ind
Indmeldelsesblanket kan downloades fra
www.iabse.dk
Kontingent for 2011:
Firmamedlemmer:
Individuelle medlemmer: (35-65 år)
Seniormedlemmer (> 65 år)
Juniormedlemmer (< 35 år)
Studerende (< 27 år)

4.000
1.100
400
450
200

