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værk Betonelementer bind 1-4 udkom i 1991 og var det første samlede opslagsværk på dansk om

betonelementbyggeri.

I forbindelse med overgangen fra DS-normerne til EuroCodes er der nu behov for en ny bog, der tager højde
for de nye krav og specifikationer. Med Betonelementbyggeriers statik findes nu en helt omskrevet og

opdateret gennemgang af praktisk anvendelige beregningsmetoder på området. Bogens teori og
beregningseksempler er tæt knyttet til en række beregningsmoduler, der frit kan hentes på Betonelement-

Foreningens hjemmeside.

Ud over at finde anvendelse i undervisningen for bygningsingeniørstuderende, retter bogen sig mod
praktikere inden for betonelementbyggeri, som f.eks. producenter, projekterende ingeniører og arkitekter.

Jesper Frøbert Jensen, Civilingeniør, lic. techn., har siden 1981 arbejdet ved rådgivende
ingeniørvirksomheder sideløbende med forskning og undervisning på blandt andet Danmarks Tekniske
Universitet. Han var hovedforfatter på Betonelementer bind 1-4. Jesper Frøbert Jensen er i dag ansat hos
ALECTIA, hvorfra det øvrige forfatterteam (Anna Hvidberg-Hansen, Mikkel Christiansen og Lars Zenke

Hansen) også er hentet.
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