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DANSK GEOTEKNISK FORENING 
DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY 
 
  

Møde 3, 2022 
 

Torsdag den 19. maj 2022, kl. 16.00 – 18.45 
 

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 

 

45 års virke i geoteknikkens verden 
 

Mød de internationale tekniske komitéer 
 

Program: 
 
16.00 – 16.05  Velkomst v/ Jakob Hausgaard Lyngs, Sweco 
 
16.05 – 17.00  45 års virke i geoteknikkens verden 
  v/ Carsten S. Sørensen, COWI 
 

Et kig ind i den geotekniske fremtid baseret på 45 års geoteknisk erfaring 

 
Carsten vil, som tidligere formand for geoteknisk forening og normudvalget under 
DS, baseret på lang erfaring med projektering af store anlægskonstruktioner og 25 
års undervisningserfaring, herunder 12 år som studieleder, forsøge at give et bidrag 
til geoteknikfagets fremtid.  
 
Hvilke muligheder finder vi i mere avancerede analysemodeller? Regner vi egentlig 
korrekt, når vi dimensionerer et fundament? Samarbejder universiteterne nok? Har 
vi de rette studieordninger og de rette mål? Er geoteknikeren den på byggepladsen, 
som har det store overblik? 
 

 
17.00 – 17.45   Mød de tekniske komitéer  
   

 I DGF indstiller vi medlemmer til ISSMGE’s tekniske komiteer, der arbejder med 
international udvikling og standardisering indenfor en lang række områder. I to korte 
parallelle sessioner på hver 20 minutter, giver vi mulighed for at møde nogle af de 
danske medlemmer i komiteerne. De vil give en status over arbejdet, fortælle om 
de aktuelle ”hot topics” og der vil være mulighed for dialog. Vælg mellem: 

 
 TC104 – Physical modelling – Varvara Zania, DTU 
 TC205 – Safety and Serviceability – Jørgen S. Steenfelt, COWI 
 TC209 – Offshore – Kris Wessel Andersen, Ørsted 
 TC105 – Geo-mechanics – Hans Henning Stutz, Aarhus Universitet (online) 
 
 
17.45 – 18.45 Middag 

 

https://www.issmge.org/committees/technical-committees
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Deltagerafgift kr. 375,- inkl. moms (dog gratis for pensionister og studerende), inkl. middag og 

kaffe efter generalforsamlingen. 

 

Tilmelding til mødet skal ske på foreningens hjemmeside www.danskgeotekniskforening.dk 

senest onsdag den 4. maj 2022.  

 

Umiddelbart efter mødet afholdes generalforsamlingen (møde 4). Bemærk, at eventuel 

tilmelding skal ske til begge møder. 

 

DGF opfordrer til samkørsel blandt deltagerne. 

http://www.danskgeotekniskforening.dk/

