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S vEnSka bErgMEkanikgrUppEn och BeFo ar-
rangerade ISRMs (International Society for 
Rock Mechanics) internationella symposium 
Eurock 2012 som pågick 28-30 maj 2012 i 
Stockholm. Ett hedrande uppdrag som med 

många engagerade personers hjälp, från hela bergbran-
schen, kunde ros i hamn som en lyckad konferens! 

Konferensanläggningen Elite Hotel Marina Tower i 
Nacka var en uppskattad plats att ha symposiet på, med 
överlag bekväma utrymmen, närhet till vattnet och 
vacker utsikt. 

En formell öppningsceremoni i enlighet med ISRMs 
föreskrifter öppnade den första dagen.

Per Tengborg, ordförande i organisationskommittén 
öppnade symposiet och hälsade välkommen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd höll 
ett kort underhållande tal som väl knöt an till sympo-
siet. ISRMs president Xiating Feng höll sitt öppnings-
anförande, följd av förra presidenten John A Hudson, 
som lanserade en nyutgiven bok med en summering av 
ISRMs 50-åriga verksamhet.  

Symposiet innehöll flera ISRM-aktiviteter: de årliga 
”Board”, ”Council” och ”Commission meetings” som 
hölls före själva symposiet, en ”Tecnical and Cultural 
Field Trip” som ingår i alla Eurock-konferensers pro-
gram, ”European Council Meeting” samt represantation 
av ISRMs sekretariat på plats med en bemannad disk. 

Årliga priset av den hedersamma Rochamedaljen 
delades ut till Maria Teresa Zandarin från Chile för sin 
doktorsavhandling “Mechanical Behaviour of Rock 
Joints under Shear Loading with Suction Control – ex-
perimental and theoretical studies”. Ett annat ISRM-pris 
utdelades ”to recognise a mid-career ISRM member who 
has made a significant contribution to a specific area of 
rock mechanics and/or rock engineering”. ISRMs presi-
dent delade ut utmärkelsen till José Muralha från “the 
National Laboratory for Civil Engineering – Portugal”, 
som höll en “ISRM-Lecture” “Rock joint shear tests. 
Methods, results and relevance for design”.

Fyra keynote-talare presenterade mycket uppskattade 
föredrag: Robert Sturk, Skanska-Vinci, Roger Flanagan, 
University of Reading i Storbritannien, Johan Anders-
son, SKB och Håkan Stille, KTH.

Det tekniska programmet innehöll 125 muntliga pre-
sentationer i parallella sessioner som täckte nio teman: 
geologisk platsbeskrivning, berguttag, bergförstärkning, 
miljöaspekter, materialmodeller, bergmekanik i gruvor, 
laboratorietester, designmetoder av underjordskonstruk-
tioner samt hydrologi och bergtätning. 31 posterpresen-
tationer var strategiskt placerade och var välbesökta.

Två workshops hölls dagen före symposiet: Bergme-
kanik vid konstruktion av djupa tunnlar i berg (45 del-

tagare) och Konstruktioners standardisering i praktiken 
(19 deltagare). En paneldiskussion under andra dagens 
eftermiddag “Incorporation of structual Geology infor-
mation into rock mechanics” med John Hudson som ord-
förande var också välbesökt.

Field Trip till Gällivare och Kiruna där Boliden och 
LKAB var värdar för besöken blev en exotisk och intres-
sant resa för de 24 deltagarna. Ove Stephansson och Per 
Tengborg var uppskattade guider för gruppen. Även Es-
range Space Center och den berömda kyrkan i Jukkas-
järvi med Bror Hjorts altarmålningar besöktes.

Galamiddag på Vasamuseet den 29 maj var mycket 
uppskattad  med 180 personer som deltog.

En mycket god tre rätters middag serverades i stil. 
Gästerna fick fortsätta kvällen med att lyssna och dansa 
till storbandsjazz med ”On Que”. 

Frederic Pellet, Vice President för Europa delade ut 
”Eurock Award” (diplom och ett pris på 1 000 Euro för 
bästa paper som presenterats av en ung forskare/ingen-
jör) till Md. Mashuqur Rahman från KTH. Föredragsti-
teln var: “Grout pump characteristics evaluated with the 
Ultrasound Velocity Profiling”.  

Pellet tackade de svenska arrangörerna för en väl ge-
nomförd konferens. Per Tengborg avslutade med att 
tacka alla författare, presentatörer och organisatörer.

Totala antalet anmälda var 390 personer och 33 
länder representerades i deltagarlistan. Sponsorer var 
LKAB, Trafikverket, BESAB, Sandvik Mining and Con-
struction Sverige, SKB, Boliden Mineral, Golder Asso-
ciates, Atlas Copco CMT Sweden, Bergteamet, Cementa 
och NCC. Formas bidrog med speciella anslag.

Utställare var Golder Associates, Besab, Atlas Copco, 
SKB, Sandvik Mining and Construction, 3G Software 
& Measurement GmbH, Bekaert Svenska, Geosigma, 
Giertsen Tunnel, ITASCA Consultants, Maccaferri 
Deutschland, Rocscience Inc, GL Test Systems och MTS 
Systems Corporation. ◆

Tema: Rock engineering and technology  
for sustainable underground construction,  
ISRM international symposium

Catharina Älmsäter-Svärd, Infrastrukturministern, Xia-Ting Feng,  
President, ISRM och Luís Lamas, Generalsekreterare, ISRM.

Text ur BeFo Verksamhetsberättelse 2012




