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MEDLEMSFORDELER I IGS NORGE

Som medlem av IGS Norge/Geosyntetkomiteen i NGF blir man 
automatisk medlem av IGS International og har man mange 
fordeler. Man vil få et eget medlemsnummer som man kan bruke 
til å komme inn på medlemssidene hos IGS International.

• Man kan benytte seg av tilbudene og informasjonen fra IGS.
• IGS News som kommer ut med to nummer i året. Har 

mye interessant om geosynteter
• Arrangerer IGS internasjonal og EuroGeo konferanse 

og messe annet hvert år.
• Informasjon og invitasjon til disse arrangementene
• Rabatert deltager avgift og adgang til utstillinger o 

forbindelse med konferansene
• Egen kalender som viser interessante arrangementer 

som omhandler temaet geosynteter
• Tilgang til utdannings og opplærings materiell

• Vi vil revidere hjemmesiden, så man kan finne både produkter 
og leverandører på en enkel måte.

• Hjelp til å finne leverandører
• Hjelp til å finne konsulenter med spesialkompetanse 

innen geosynteter
• Råd om produkter

• Man kan ringe Organisasjonssekretæren og få råd og 
veiledning om de samme tingene dersom man ikke finner frem 
på hjemmesiden

Hvis du ønsker å bli medlem, fyll ut skjemaet nedenfor og send 
det til:
Organisasjons sekretær i IGS Norge
Per Kristian Hoel
Mobil +47 977 75 000
Mail pkh@geo-solution.no

LEDERENS HJØRNE

Hei! Velkommen til 2. utgave av IGS-nytt. Målsettingen 
vår i styret i IGS-Norge er at vi skal få ut 3-4 nummer for året med 
stoff som er av interesse for de som har interesse for geosynteter 
og hvordan disse kan anvendes for å få bedre tekniske og 
økonomiske løsninger og ikke minst mht miljøpåvirkning. Samtidig 
ønsker vi også at dette skal spres til så mange som mulig, vi vil 
gjerne spre det glade budskap og dersom det gjør at flere vil melde 
seg inn i IGS-Norge så har vi oppnådd mye!

God lesning!

Nytt fra IGS
Styresammensetning
Årsmøtet valgte A. Watn til leder, og bestemte at styret 
skulle konstituere seg selv. Styret fikk fullmakt til å finne et 
styremedlem til.
Martin Sandbakken sa seg villig til å delta i styret.
Det nye styret er:
Leder: 
Arnstein Watn - Watn Consult AS
Nestleder: Harald Ihler - Viacon AS
Styremedlem: Henning Sørensen – Ahlsell AS
Styremedlem: Tseday Damtew – Asplan Viak AS
Styremedlem: Martin Sandbakken – TenTex AS
Organisasjons sekretær og kasserer: 
Per Kristian Hoel – Geo Solution AS
pkh@geo-solution.no

Medlemstall
Vi har gjennomført en aktivitet for å få nye medlemmer med 
blant annet ved å delta på Geoteknikkdagen. Resultatet så 
langt er 15 nye medlemmer.

Aktiviteter
Vi har som målsetning å sende ut 3 stk. IGS Nytt i året.

I forbindelse med Årsmøtet 29. oktober vil det bli avholdt et 
kurs :

Hjemmesiden er under revisjon, 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

Nordisk samarbeid. Vi har kontakt med IGS sitt Chapter i 
Finland og interessenter i Sverige om et Nordisk samarbeid.
Målet er på sikt å få enten et felles Nordisk Chapter eller en 
felles gruppe som utveksler erfaring og administrerer 
samarbeids prosjekter. Vi ønsker i løpet av 2020 å ha et felles 
Nordisk møte om geosynteter.

29. Oktober 2019
Kurs om armert jord

Støttekonstruksjoner og fyllinger på 
bløt grunn
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Prosjekter vi er stolt av:
Prosjekt: Armert lagringsplass, Arneberg

Sluttkunde: Nittedal Torvindustri AS
Designer: Nittedal Torvindustri AS
Leverandør av produkter og løsninger: ViaCon AS
Produkter: 22 000 m2.NAUE Combigrid 30/30 kN/m.
Vinterinstallasjon 2018/2019

Beskrivelse: Utvidelse av utendørs lagringsplass for torv- og 
muld produkter. Området består av mykt og middels tett siltig 
sand og torv, hele området skal dekkes og forsterkes med 
fiberduk og Secugrid i en løsning ViaCon og NAUE har beskrevet.
Løsningen ga en besparelse på over kr. 500 000.-

Prosjekt: Skredvoll i Olderdalen, 
Troms

Sluttkunde: Vann- og energidirektoratet 
(NVE)
Hoved entreprenør: NVE Anlegg
Underleverandør: Kåfjord Vekst AS
Designer: NVE
Leverandør av produkter og løsninger: 
ViaCon leverte gabionene: 
2 800 m2 (1 400 stk)Hy-Ten sveiset 
gabioner
TenTex leverte jordarmeringen:  
11 180 m2 MiraGrid GX  200/40
6 760 m2 MiraGrid GX 80/30
Installasjon høsten 2018.

Beskrivelse: Skredvoll dekket med : Hy-
Ten sveiset gabioner produsert av nett 
med 76,2mmx76,2mm åpning  4mm 
tråd belagt med Triple-Life 
korrosjonsbeskyttelse (95% sink, 5% 
alu.). Disse ble fylt med steiner fra lokal 
steinbrudd. Total byggehøyde vil være 
14m. Vollen ble armert med enaksiale
geonett med styrke fra 80 til 200 kN/m.

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

29. okt. 
• Kurs om armert jord. Heldags kurs

• Armert jord I praksis 
• Bruk og eksempler

• Prosjektering 
• Konstruksjonsløsninger

• Beregninger og dimensjonering etter Håndbok V 220
• Praktiske eksempler
• Bruk av avansert analyse – Plaxsis

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
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