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Grundläggningsdagen 2017 – Knäck koden!
Sommarsemestern närmar sig med stormsteg, men innan dess vill vi i GD-kommittén informera om
Grundläggningsdagen 2017. Förberedelserna för nästa års evenemang har påbörjats, och för att
upprätthålla våra goda traditioner med intressanta och aktuella föredrag behöver vi er hjälp. I
kommittén ingår Anders Prästings (KTH/Tyréns), Pia Larch (AmiQa), Jonas Edin (ÅF) och Anders
Kullingsjö (SKANSKA).
Grundläggningsdagen 2017 (GD 2017) – alla svenska geoteknikers årliga branschdag sedan 1978–
kommer äga rum torsdag 16 mars 2017 (v.11). Som vanligt håller vi till på Stockholmsmässan i
Älvsjö med efterföljande middag på Grand Hotel.
Glöm inte ”Dagen innan GD”. Mingel, årsmöte och presentationer av nominerade examensarbeten.
Håll ögonen öppna för separat information.
GD 2017 har följande fyra huvudteman:
· Kreativa begränsningar (Exempel på tillämpningar och tolkningar av regelverk och normer Eurocode, referensverk och handböcker. Olika tolkningar av regelverk i liknande projekt.
Reflektioner: Vem är ingenjören? Är allt som står i ett regelverk sant? Etc…)
· Trubbel! (Alla gör vi fel, våga vara prestigelös med dina misstag/felbedömningar. Föredrag om
när saker och ting inte gick som det var menat. Vi vill att ni delar med er av era erfarenheter!)
· Ung i branschen (För dig under 35 år! Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre.
Ordet är fritt!)
· Stora dimensioner (Geoteknik för projekt av stora dimensioner)
Likt föregående år kommer det under delar av dagen att hållas parallella sessioner, där den ena är
anknuten till de fyra huvudteman ovan och den andra fokuserar på FoU-projekt i branschen.
Om Du har idéer till föredrag eller vill vara med och hålla föredrag skickar du ditt förslag (högst en
A4-sida) till oss senast den 11:e september 2016.
Förslagen skickas till:
Anders Prästings (anders.prastings@tyrens.se, +46 (0)73 061 33 90)
och F&U-sessionerna till Anders Kullingsjö (anders.kullingsjo@skanska.se +46 (0)70 398 32 72).
Vi önskar er en härlig semester och hoppas på många och goda förslag till föredrag. Hoppas vi ses på
GD 2017!
Information hittar ni även på hemsidan (se hänvisning från sgf.net) och GD-appen!
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The Swedish Foundation Day 2017 – Crack the code!
Summer and holidays are near, but before you go on your long awaited time off, we would like to take
this opportunity to inform you about Grundläggningsdagen 2017 (Foundation Day 2017).
During the spring, the GD Committee started to work on the 2017 event. The committee includes
Anders Prästings (KTH/Tyréns), Pia Larch (AmiQa), Jonas Edin (ÅF) and Anders Kullingsjö
(SKANSKA).
The Foundation Day 2017 (GD 2017) will take place Thursday, March 16, 2017 (v.11). As usual, we
are located at the Stockholm International Fairs, and the conference dinner is at Grand Hotel.
Don’t forget “The day before GD”. In the evening you will be given the opportunity to hear
presentations from the nominated Master Thesis award. Stay tuned for separate information.
GD 2017 has four main themes:

·

·

·
·

Creative limitations (Examples of applications and interpretations of regulations and
standards - Eurocode, reference works and handbooks. Different interpretations of
regulations in similar projects. Reflections: Who is the engineer? Is everything in a
regulation true? Etc…)
Trouble! (We all make errors, dare to be unpretentious with your mistakes/judgments.
Talk about when things did not go as it was meant to. We want you to share your
experience!)
Young in the industry (For those below 35 years of age! Seniors, help us to encourage
our young engineers. The word is free!)
Large dimensions (Geotechnical engineering for projects of large dimensions)

Like previous year, parallel sessions will be held during the day, one of which is related to the four
main themes of the above and the other focuses on geotechnical R&D projects.
In order to maintain our good traditions with interesting and current presentations, we need your help.
If you have ideas for presentations or want to participate and give a talk, send your proposal
(maximum one page) to us no later than the 11th September 2016.
Proposals are sent to: Anders Prästings (anders.prastings@tyrens.se, +46 (0)73 061 33 90)
and for the R&D-sessions to Anders Kullingsjö (anders.kullingsjo@skanska.se, +46 (0)70 398 32 72).
We wish you a wonderful holiday and hope to receive many suggestions for presentations. See you at
GD 2017!
For information visit www.sgf.net.
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