
 
 
 
Til medlemmene   Oslo, 10. august 2016 
  
 
 

0BMEDLEMSBREV NR. 4,  2016 

 
3B1 Invitasjon til befaring på E16-prosjektet 

Se vedlagt invitasjon. 

2 NGF stipend – påminnelse! 

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2016, frist 31. august 2016. 
Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på: 
 
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117 

3 6th i YGEC Seoul 2017 – påminnelse! 

NGF kan ha to representanter på YGEC som holdes i forbindelse med 19. ICSMGE i 
Seoul. Representanter må være født etter 1. januar 1982. Ønsker du å være med send 
forslag til abstract til NGF innen 2. september 2016. 

4 2016 Geotechnical Business Directory  

Se vedlagt brev fra ISSMGE. 

9B37755 Møter i de nordiske foreninger 

Sjekk følgende internettsider: 
 
www.sgf.net 
www.danskgeotekniskforening.dk 
www.sgy.fi 
www.ngf.no 

6 Kurs og konferanser 

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender! 
 
 
Med vennlig hilsen 
for NORSK GEOTEKNISK FORENING 
 
 
 
Geraldine Sørum 
Sekretær 
 
Vedlegg 

http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117
http://www.sgf.net/
http://www.danskgeotekniskforening.dk/
http://www.sgy.fi/
http://www.ngf.no/


 

NGF befaring E16 
 
Dato:  Torsdag 15. september 2016 
 
Avreise: 14.00 fra NGI med stopp 14.30 hos Multiconsult på  
  Skøyen.  
 
 
Program: 
 
15.00-16.00: SVV informerer om prosjektet. Enkel servering. 
 
16.00-18.00: Befaring i dagsonen i regi av SVV, hvor vi blant annet 
får se store og dype byggegroper (Norges høyeste støttevegg), 
fundamenteringsarbeider, bygging av bruer og betongtunneler 
 
 
Retur: 18.00 med stopp på Skøyen og NGI.  
 
Plassbegrensing 35 pers. 
 
Alle som skal være med må ha følgende vernetøy: 

• Vernesko 
• Vernebukse 
• Vernejakke 
• Hjelm 
• Briller 
• Hansker 

Anlegget avviser folk som ikke har godkjent antrekk, så alt dette må 
være på plass. 
 
Påmelding til Christine Øien: coi@ngi.no 




	MEDLEMSBREV NR. 4, 2016
	1 Invitasjon til befaring på E16-prosjektet
	2 NGF stipend – påminnelse!
	3 6th i YGEC Seoul 2017 – påminnelse!
	4 2016 Geotechnical Business Directory
	5 Møter i de nordiske foreninger
	6 Kurs og konferanser
	Invitasjon til NGF befaring E16
	Internal Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

