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Geosyntet komiteen i 
NGF

Som medlem av IGS Norge/Geosyntetkomiteen i NGF blir man 
automatisk medlem av IGS International og har man mange 
fordeler. 

Blant annet arrangerer IGS internasjonal EuroGeo 7 i Warsawa i 
polen 6. – 9. september 2020

Som medlem av IGS Norge får man redusert pris på deltager-
avgiften. 

Dette er den konferansen som er spesielt rettet mot bruk av 
geosynteter. Programmet pleier å inneholde både rapporter fra 
forskning og  tester utført i forbindelse med bruk av geosynteter 
og Case histories. I tillegg er det en messe hvor de fleste 
produsentene inne geosynteter i Europa deltar.
Konferansen er møteplass for både konsulenter, leverandører og 
sluttbrukere av geosynteter, og man kan få mye god kunnskap i 
løpet av disse 4 dagene.

For mer informasjon om EuroGeo 7 gå til hjemmesiden deres:
https://eurogeo7.org

IGS Norge planlegger å arrangere en felles tur til EuroGeo 7.
Dersom kan tenke deg å være med på en slik felles tur, send en 
melding/mail til Per Kristian Hoel

LEDERENS HJØRNE

Hei!
Velkommen til å lese i IGS-nytt nr 3/2019. Vi i IGS Norge ønsker å nå 
flest mulig for å fortelle om geosynteter, hva slags produkter det er 
og hvordan de kan brukes. Klimaenderinger og tilpasning er høyst 
aktuelt om dagen, vi tror at geosynteter kan gi viktig bidra til både å 
redusere klimautslipp (mer effektive løsninger, redusere behov for 
utgraving, bruk av lokale byggematerialer mm) og håndtere 
konsekvenser av klimaendringer (filtrering av overvann, 
flomforbygninger, rasforbygninger). For å utnytte potensialet er det 
viktig at flest mulig både blant de som planlegger, bygger og kjøper 
inn kjenner både produkter og løsninger og det håper vi å bidra til. 
Vi presenterer som vanlig noen eksempler på gode prosjekt som vi 
håper kan være til inspirasjon og nytte!

For øvrig ser vi fram til årsmøte 29. oktober som vi planlegger å 
kombinere med et dagsseminar om bruk av geosynteter for 
armering. Vi håper mange synes det kan være interessant og 
melder seg på og også at mange finner det så interessant at de 
ønsker å bli medlemmer i IGS -Norge. 

God lesing!

Nytt fra IGS

Aktiviteter
Vi har som målsetning å sende ut 3 stk. IGS Nytt i året. Alle 
medlemmer kan her fortelle om prosjekter og løsninger som 
man er stolt av og som er innovative.

Hjemmesiden som er under revisjon, vil bli relansert i nytt 
format i løpet av september og vi har fått støtte fra NGF til 
dette arbeidet. Målet er at den skal bli mer brukervennlig og 
oppdatert. I den forbindelse vil vi også Geosyntetguiden bli 
oppdatert.
www.igsnorge.no

Aktiviteter
ÅRSMØTE 29. oktober 2019, kl. 15.00
Agenda
1. Valg av referent og ordstyrer
2. Rapport fra leder
3. Rapport fra kasserer
4. Internasjonalt samarbeid
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Innkomne punkter

I forbindelse med Årsmøtet 29. oktober vil det bli avholdt et 
kurs. Eget kursprogram er sendt ut.

Påmelding til Årsmøte og/eller kurset:
Per Kristian Hoel      Mail. pkh@geo-solution.no
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2019

29. Oktober 2019
Kurs om armert jord

Støttekonstruksjoner og fyllinger på 
bløt grunn



Geosyntet komiteen i NGF

Prosjekter vi vil dele med dere:
MØTER, SEMINARER OG UTSTILLINGER AV 
INTERESSE

May 20 – May 23
• 4th International Conference “Transportation Soil 

Engineering in Cold Regions” @ Emperor Alexander I 
Petersburg State Transport University 

Jun 17 – Jun 20 all-day
• 7th ICEGE (International Conference on Earthquake 

Geotechnical Engineering) @ Angelicum Congress 
Sep 29 – Oct 2
• 3rd International Conference on Information 

Technology in Geo-Engineering 
• Sep 29 – Oct 2
Oct 7 – Oct 9
• The 17th African Regional Conference on Soil Mechanics 

and Geotechnical Engineering @ Century City 
Conference Centre & Hotel

29. Oct.  
• Årsmøte og miniseminar IGS

2020
Apr 26 – Apr 29 
• GeoAmericas 2020 – 4th Pan-American Conference On 

Geosynthetics 
Sep 6 – Sep 9
• EuroGeo 7 – 7th European Geosynthetics Congress 

2021
Mar 1 – Mar 4 
• GeoAsia 2021 – 7th Asian Regional Conference on 

Geosynthetics 

For mer informasjon se IGS International sin 
hjemmeside:
https://www.geosyntheticssociety.org

STYRESAMMENSETNING:
Leder: Arnstein Watn
Nestleder: Harald Ihler -
Styremedlemer: 
Henning Sørensen 
Tseday Damtew 
Martin Sandbakken Organisasjons 
sekretær og kasserer: 
Per Kristian Hoel

E-POST ADRESSE
arnstein.watn@watnconsult.no
harald@viacon.no

henning.sorensen@ahlsell.no

'martin.sandbakken@feiring-bruk.no'

pkh@geo-solution.no

TELEFON

+47 977 75 000

29. Oktober 2019
Kurs om armert jord

Støttekonstruksjoner og fyllinger på 
bløt grunn

Beskrivelse: Skogsbilvei i eksisterende terreng, fjerning av trær og 
vegetasjon for å gjøre bakken relativt jevn, deretter ble Naue 
Combigrid rullet ut for å kombinere effekten av separasjon av 
geotekstildelen (klasse 2) av Combigrid, med 
forsterkningseffekten av Secugrid-delen av Combigrid. Mer skal 
installeres senere.

Ny skogsbilvei med geogrid, Toten
Sluttkunde: Toten Almenning
Hovedentreprenør: Toten Almenning
Underleverandør: Lunde Skog AS
Leverandør av produkter og løsninger: ViaCon
Produkter og løsninger: Naue Combigrid 30/30 Q1
Mengde: 1500 kvadratmeter

Støyvold Akeland med HallingTorv GrønnMur
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: E. Gauslå & sønner AS
Prosjektering og beregninger: Per Kristian Hoel
Produkter: HallingTorv GrønnMur og Jordarmering levert av 
Brødrene Dahl AS

Beskrivelse: Støyvollen er 4,5 m. høy, og skjermer støyen fra E 18 
mot Sørlandsporten Kafeteria på Akeland. Fordelen med en slik 
konstruksjon er at den demper støy veldig godt, og at den passer 
inn i naturen. Ved bruk av Jordarmering og HallingTorv GrønnMur
får man en konstruksjon som krever liten plass, kunn 4,5 m. i 
bunnen.


