Webbinarier

SGF Riskkommitté i samarbete med
Jord- och bergmekanik, KTH och
SBUF, inbjuder till webbinarier

HADE RISKHANTERING
HJÄLPT?
– DISKUSSION AV ETT SPONTHAVERI

16 november 2015
27 november 2015
kl 15.00 - 15.45

WEBBINARIER
SGF:s RISKkommitté i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH och SBUF inbjuder till
två webbinarier med övergripande titel:
Hade riskhantering hjälpt? – Diskussion av ett sponthaveri
År 1992 rasade en spont på Solvalla. Detta vållade stora problem och stora kostnader samt
massa huvudbry. Webbinarierna diskuterar om en tillämpning av SGF Rapport 1:2014
Hantering av geotekniska risker i projekt gjort att olyckan hade kunnat undvikas.
SGF har i Rapport 1:2014 listat ett antal krav som bör ställas på utförandet av riskhanteringen
i geoprojekt. Dessa kan tillämpas i olika faser i projektet och i projekt av olika storlekar. I
rapporten beskrivs dock inte hur man gör riskhanteringen rent praktiskt. För att visa det har
ett SBUF-projekt genomförts, där kraven tillämpats på en fallstudie av Hästsportens hus i
Solvalla (SBUF projekt: 13009. Krav på metod för hantering av geotekniska risker i
byggprojekt - Genomgång och analys av fallstudie).
Två delar
I det första webbinariet 2015-11-16 redovisas detta praktikfall.
Det andra webbinariet 2015-11-27 är en paneldiskussion med några av SGF:s riskkommittés
medlemmar om hantering av georisker och kraven i Rapport 1:2014. Där tar vi också upp
frågor som väckts under det första webbinariet.
Hör gärna av dig med frågor och reflexioner efter första webbinariet, så kan vi ta upp dem i
del 2! Mejla till johan.spross@byv.kth.se.
Tid:

1) Måndagen den 16 november 2015 kl. 15:00 – 15:45
2) Fredagen den 27 november 2015 kl. 15:00 – 15:45

Plats:

https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_1
https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_2

Det virtuella rummet öppnas 15 minuter före seminariet. Vid inloggningen skriv namn,
företag/organisation och ort, eftersom detta syns för övriga deltagare.
Vad är ett webbinarium?
Ett seminarium som man följer via Internet.
Man har också möjlighet att chatta (ställa frågor, ge kommentarer etc.)
Vem får delta?
Alla som vill, även de som inte är medlemmar i SGF.
Vad kostar det att delta?
Det är gratis.
Behövs förhandsanmälan?
Nej, det är bara att gå in på länken ovan när rummet öppnats och skriva sitt namn i rutan.
Men: tekniska skäl begränsar antalet deltagare. Först till kvarn…

Att läsa innan om man vill
SGF Rapport 1:2014 kan hittas via SGF:s hemsida.
http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=2678
SBUF-rapporten (Projekt 13009) kan hämtas på www.sbuf.se (klicka på Pågående projekt).
Vad behövs för att delta?
Internetuppkoppling med en hyggligt modern dator med tillräckligt ny version av Flash
installerat. Testa i god tid innan genom att gå in på:
https://connect.sunet.se/common/help/en/support/meeting_test.htm
Vänta inte till webbinariet utan gör det så snart som möjligt, ifall något måste åtgärdas.
VÄLKOMMEN
SGF:s RISKkommitté

HADE RISKHANTERING HJÄLPT? – DISKUSSION AV ETT SPONTHAVERI
16 NOVEMBER 2015

Program
1445
15:00

DET VIRTUELLA MÖTESRUMMET ÖPPNAS
DET VERKLIGA FALLET. CASE HISTORY

Staffan Hintze, NCC

RAPPORT 1:2014
— Kort om huvuddragen

Lars Olsson, Geostatistik

HUR KUNDE/BORDE MAN GJORT?
— Rapport 1:2014 i praktiken.
— SBUF Projekt 13009
HADE DET HJÄLPT?

Johan Spross, KTH

Johan Spross
Lars Olsson
15:45

AVSLUTNING

27 NOVEMBER 2015

Program
1445
15:00

15:45

DET VIRTUELLA MÖTESRUMMET ÖPPNAS
HANTERING AV GEORISKER I PRAKTIKEN
— Paneldiskussion om tillämpning av SGF:s metodblad
— Vad blir bättre med en systematisk riskhantering
— Hur skall man använda den i olika projekt/ projektsteg
— Andra frågor som väckts av deltagarna i första
webbinariet

Staffan Hintze, NCC
Lars Olsson, Geostatistik
Axel Hallin, OligoPÅL AB
Johan Spross, KTH

AVSLUTNING

Föreläsare:
Staffan Hinze, Lars Olsson, Johan Spross och Axel Hallin är medlemmar av SGF:s
Riskkommitté. En presentation av kommittén och medlemmarna finns på
www.sgf.net/web/page.aspx?refid=2659
SPRID INFORMATION OM WEBBINARIERNA
Det här utskicket går i första hand till medlemmar i SGF, men webbinarierna är öppna även för
andra. Sprid därför gärna denna inbjudan inom Din organisation

