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Välkommen till VIP-mötet den 15 och 16 oktober
- Ett digitalt möte
Du som får denna inbjudan
är välkommen att delta i
VIP-mötet den 15 - 16 oktober.
Att det är ett VIP-möte innebär, även i år, att dagarna är
fyllda av Väldigt Intressanta
Projektresultat som presenteras av BIGs VIP-personer,
dvs. projektledare, forskare
och utredare.

I år anpassar vi mötesformerna, så att vi träffas digitalt.
Syftet är dock fortsatt det
samma att gemensamt diskutera de forskningsresultat
som BIG-projekten delredovisar eller slutredovisar
vid mötet.

Digitalt format
Vi kommer att som tidigare
år bygga på att utföraren ger
en presentation av projektresultaten, följt av diskussion
som leds av en utsedd diskussionsledare.

Mötet
kommer att genomföras som ett webmöte,
där de som har anmält sig får
en länk för att medverka.

Innehåll

VIP-MOǆ TE
TIDER

Under de två dagarna kommer vi att fokusera på olika
frågeställningar/projekt. I
huvudsak så är det projekt
som har eller inom en snar
framtid kommer att presentera slutresultatet från sitt
BIG projekt.

Det finns även möjlighet för
dig att lyfta dina tekniska
frågor. Föranmäl frågor i anmälan

15 oktober:
Kl. 09.00 Ɵll 12.00
16 oktober
Kl. 09.00 Ɵll 12.00
Anmälan: via denna länk senast 2020-10-09
Frågor: info@big-geo.se
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VIP-mötet den 15 och 16 oktober
- PROGRAM
Torsdag 15 oktober
Metodik för bedömning av långtidsegenskaper hos KC
(A2018-20)
Presentation: Rebecca Lindvall, SGI
FoI handläggare: Per Lindh, Trafikverket
Styrelserep. leder diskussion: Stefan Larsson, KTH
Deformationer och brottmekanismer i torv (B2015-24)
Presentation: Bo Vesterberg, SGI
FoI handläggare: Lovisa Moritz, Trafikverket
Styrelserep. leder diskussion: Minna Karstunen, Chalmers
Ny generation järnväg—Vilka kunskapsluckor har vi?
Moderator för diskussion: BIGs sekretariat
Vi utgår från inriktningsdokumentet skrivningar om PF Ny generation järnväg, jämför med genomförda/pågående/troliga
BIG-projekt. Har utförarna och Trafikverket samma bild över
vilka de prioriterade kunskapsluckorna är?

Fredag 16 oktober
3D effects in slope stability calculation (A2018-03)

VIP-MOǆ TE
TIDER

Presentation: Jingjing Meng och Hans Mattsson, LTU
FoI handläggare: Kennth Viking, Trafikverket
Styrelserep. leder diskussion: Minna Karstunen, Chalmers
Quantifying complex track stiffness response (A2017-07)
Presentation: Jelke Dijkstra, Chalmers
FoI handläggare: Johan Jonsson, Trafikverket
Styrelserepresentant leder diskussion: Jan Laue, LTU

15 oktober:

BIG—om jag fick bestämma?

Kl. 09.00 Ɵll 12.00

Moderator för diskussion: BIGs sekretariat

16 oktober
Kl. 09.00 Ɵll 12.00

Nästa år är det åter igen dags för utvärdering av BIG inför en
ev. förlängning. Frågan är hur DU vill att en fortsättning på
BIG ska se ut? Vad är viktigast av det som görs idag? Vad
saknar du? Du påverkar genom att säga din mening!
Anmälan: via denna länk senast 2020-10-06
Frågor: info@big-geo.se

