Til medlemmene

Oslo, 21. januar 2021

MEDLEMSBREV NR. 1, 2022
1.

Program 2022

Følgende arrangementer er foreløpig planlagt av NGF i 2022:
8. mars
Temadag om uavhengig kontroll
24.-25. mars Stabilitetskurs
5. april
Generalforsamling og "Når telen går"
Har du forslag til temaer som kan presenteres på "Når telen går", så spill gjerne dette inn til
styret innen utgangen av februar.
Andre arrangementer som planlegges i år, hvor dato ikke er fastsatt:
• Frostsikringskurs
• Yngres dag
• Temadag om jordskjelv (høst)
• Praktisk grunnborerteknikk (september)
• Peledag
• Korte webinarer om byggegropveilederen
2.

Ny teknisk komité: TC222 Geotechnical BIM and DT

Ny teknisk komite «TC222 Geotechnical BIM and DT» akseptert av ISSMGE-styret. Den
tekniske komiteen ble foreslått av, og vil ledes av Magnus Rørmoen (NGI). Mer informasjon
finnes her: http://ngf.no/wp-content/uploads/2021/11/TC-222_Backround-and-ToR-1.pdf.
NGF har mulighet til å nominere to medlemmer til å bli en del av komitéen. Ta kontakt dersom
du skulle være interessert!
3.

Presentasjoner fra Geoteknikkdagen

Presentasjonene fra Geoteknikkdagen er nå publisert på NFFs hjemmesider. Du finner dem ved å
følge denne linken: https://nff.no/publikasjoner/fjellsprengningsdagen/.
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4.

Figurer og korrigendum Byggegropveilederen

Samtlige figurer til Byggegropveilederen er nå publisert på NGFs nettsider. Disse kan benyttes
fritt, så lenge det refereres til Byggegropveilederen og evt. andre kilder der det er oppgitt.
Det er også utarbeidet et korrigendum til Byggegropveilederen.
Både figurer og korrigendum finnes her: http://ngf.no/?page_id=3227.
5.

NGF-stipend

NGF-stipendet ble i 2021 tildelt Hallvard Berner Hammer, som skal arbeide med korreksjon av
CPTU-målinger i lagdelt jord.
Fristen for å søke om NGF-stipend i 2022 er 31. oktober. Retningslinjer for tildeling finnes her:
http://ngf.no/?page_id=117.
Rapporter fra tidligere NGF-stipendiater er nå publisert på NGFs nettsider, og kan finnes her:
http://ngf.no/?page_id=1350.
6.

JTC1 workshop nr. 3, 7.-10. juni 2023 i Oslo

NGI arrangerer med støtte fra "The Joint Technical Committee on Natural Slopes and Lanslides"
eller JTC1, komitéens workshop nr. 3 i Oslo, 7.-10. juni 2023. Fristen for å sende inn
sammendrag er satt til 31. mars 2022.
Mer informasjon finnes på arrangementets nettside, her: https://jtc1-2023.com/.

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING
Amanda Johansen DiBiagio
Sekretær
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