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Ordføreren ønsker verdenseliten av
offshore geoteknikere velkommen til
Oslo

"En milepæl i det internasjonale forskningssamarbeidet som ligger til grunn
for bedre og sikrere offshore-installasjoner av alle slag. Dette er også en
bekreftelse på at Norge og NGI er i verdenstoppen på fundamentering av
installasjoner offshore."

Slik karakteriserer adm.dir. Lars Andresen i NGI (Norges Geotekniske Institutt)



konferansen ISFOG 2015, som arrangeres i Oslo 10. – 12. juni 2015.

Over 350 deltakere fra hele verden samles på Scandic Holmenkollen Park i
tre dager. Dette er tredje gang International Symposium on frontiers in Offshore
Geotechnics (ISFOG) blir arrangert, og første gang den går av stabelen i
Europa.

– Vi har flere påmeldinger og større oppslutning i år enn noen gang tidligere,
forteller Vaughan Meyer, NGI, som leder organisasjonskomiteen for ISFOG
2015.– Det at så mange selskaper og forskningsinstitusjoner sender
representanter til Oslo, vitner om sterk interesse for utbygging av offshore
infrastruktur, til tross for lave oljepriser den siste tiden.

Flere av hovedinnleggene og diskusjonene vil handle om fornybar energi og
fundamentering av offshore vindturbiner, der det har skjedd mye de siste
årene, med testinstallasjoner og utstrakt samarbeid mellom forskere og
industri. En rekke større offshore vindmølleprosjekterer er i dag under
utbygging eller planlegging ulike steder i verden. Også her har NGI en svært
sentral forsknings- og utviklingsrolle.

Sammen med årets konferanse vil International Society of Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering (ISSMGE) arrangere den prestisjetunge McClelland-
forelesningen. Denne blir holdt av NGIs Knut H. Andersen, en pioner innen
offshore-fundamentering.

I 2005 og 2010 ble ISFOG-konferansen arrangert av Centre for Offshore
Foundation Systems, University of Western Australia, Perth. NGI opprettet i 2014
et datterselskap i Perth, som er hovedkvarteret for olje, gass og vindkraft i
Australia. Tidligere i år ble det inngått en samarbeidsavtale mellom NGI og
University of Western Australia, som begge er ledende innen geofaglig
ingeniørkompetanse og fundamenteringsløsninger til havs. Kong Harald og
Dronning Sonja var til stede da avtalen ble undertegnet i forbindelse med
kongeparets statsbesøk i Australia sist i februar.

Tirsdag 9. juni, kvelden før ISFOG 2015 åpner, stiller ordfører Fabian Stang og
hans stab som vertskap for deltakerne, som representerer 32 ulike land.Oslo
kommune ønsker gjennom mottakelsen i Rådhuset å understreke
betydningen av å være vertskapsby for vitenskapelige fagpersoner og
beslutningstakere innen offshorenæringene over hele kloden, inklusive
utbyggere av offshore olje-, gass- og vindkraft-felt. 



ISFOG vil neste gang bli arrangert i 2020.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale
løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres
påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende
markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare -
Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og
laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston,
Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.
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