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NGF seminar – Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 

Bakgrunn for seminaret 
• Økende fokus på prøvekvalitet 
• Varierende kunnskaper og erfaring om prøvetaking og 

laboratorieundersøkelser, både blant borledere og saksbehandlere 
• Ny utvikling på utstyrssiden 
- Økende bruk av blokkprøvetaking og stor-diameter stempelprøvetaker 

- Spesielle prøvetakere utviklet de senere år (Autolock prøvetaker, nye blokkprøvetakere) 

• Nye internasjonale standarder 
- Ny internasjonal standard for Prøvetaking og grunnvannsmåling (NS-EN ISO 22475-1) 

- Ny revisjon av NGF Melding 11 Prøvetaking 

• Skjerpede kvalitetskrav for prøvekvalitet, inndeling i kvalitetsklasser 
- Dokumentasjon av oppnådd kvalitet etterspurt i  NVE Kvikkleireveileder 2011 

• Viktig med felles faglig diskusjonsarena 
- Borledere - saksbehandlere - laboranter 

- Kommunikasjon med utstyrsleverandørene 
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Prøvekvalitet - et nytt tema? 
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Er vanlig f54 mm stempelprøvetaking godt nok 
 i dagens prosjektering?  
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..eller er blokkprøvetaking den beste løsningen?  
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Hensikt med seminaret 

Prøvetaking 
• Presentere anbefalte og standardiserte prosedyrer for prøvetaking 

- Planlegging, forberedelser og valg av utstyr 

- Utførelse av prøvetaking 

- Transport, lagring og annen prøvebehandling 

- Usikkerheter og begrensninger 

- Vurdering av prøvekvalitet i felt 

• Utstyrsinformasjon 

- Nye produkter 

- Leverandørpresentasjon med gjennomgang av utstyr og prosedyrer 

- Tilbakemelding og spørsmål 

• Utførelse i felt gjennom realistisk øving (gruppebasert) 

- Konsekvenser av prosedyreavvik 

- Sammenligning av prøvekvalitet 

- Diskusjon av mulige feilkilder og påvirkningsfaktorer 
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Hensikt med seminaret 

Laboratorieprøving 

• Presentere aktuelle metoder for laboratorieprøving 
- Planlegging av laboratorieprogram 

- Forberedelse og valg av utstyr 

- Utførelse av ulike forsøk i laboratoriet 

- Lagring og annen prøvebehandling 

- Usikkerheter og begrensninger 

- Vurdering av prøvekvalitet, kriterier for bestemmelse  

 fra laboratorieforsøk 

• Utførelse i felt gjennom realistisk øving (gruppebasert) 
- Mobil laboratoriecontainer 

- Sammenligning av prøvingsresultater – prøvetaking med ulike typer 
prøvetakere 

 

NGF seminar – Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 



multiconsult.no 

Program 
• Begrensning på antall deltagere på grunn av det praktiske opplegget 

rundt gruppeundervisning og feltøving 

 

• Seminaret veksler mellom plenumsforelesninger, utstyrsinformasjon, 
feltøving og diskusjon. 

- Deltagerliste og program utdelt i kursperm 

- Nødvendig med disiplin med hensyn på det praktiske opplegget, møt opp når 
du skal! Aktivitetene begynner presis! 
 

• Det åpnes for korte spørsmål underveis, diskusjon tas i etterkant av 
innleggene 
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Praktisk gjennomføring 
• Arrangeres av NGF Grunnundersøkelseskomiteen i samarbeid med 

utstyrsleverandørene GeoSafe og Geonor 

• Alle deltagere må gjøre opp sine regninger selv ved avreise 

- Dagpakker i henhold til påmeldingsskjema, inkludert i seminaravgift 

- Eventuell drikke til lunsj betales selv 

- Fellesmiddag inkluderer 1 drikkeenhet, øvrig drikke betales av den 
enkelte 

- Kursperm dekkes av kursbudsjettet 

- Husk å gjøre opp hotellrom o.a. før du drar! 

• Feltøving på E6 Klett 

- Transport i buss fra hotellet 

- Gruppebasert gjennomføring – følg planene som er satt opp 
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Oversikt over forsøksområde ved E6 Klett 
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Feltforsøk NGF seminar, Klett (2014) 
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NGF CPTU – seminar , Stjørdal (2011) 
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NGF CPTU – seminar , Stjørdal (2011) 
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Seminaransvarlige 
NGF Grunnundersøkelseskomiteen  

Rolf Sandven, Multiconsult (leder); Ørjan Nerland, NGI (sekretær); Knut 
Hagberg, Statens vegvesen; Arild Handberg, GeoSafe; Odd Einar Rundmo, 
Rambøll; Jan Jønland, NTNU; Anders Østbye Eknes, Norconsult; Maj Gøril 
Bæverfjord, SINTEF; Kristoffer Kåsin, NGI; Ole Vidar Kirkevollen, Statens 
vegvesen 
 

Utstyrsprodusenter og –leverandører: 

GeoSafe AS: Arild Handberg, Robert Handberg  

Geonor: Ivar Fredriksen, Jan Erik Berger 
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Deltagere 
• Totalt 111 påmeldte deltakere   
• 26 saksbehandlere,  65 borledere m.m., 21 laboranter 
• Ca. 15 stk. i arrangørstaben (utstyrsleverandører, feltledere og forelesere) 
• Representanter fra følgende firma/organisasjoner: 
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- GeoStrøm (3) 
- NTNU/SINTEF (3) 
- GeoSafe (2) 
- Geonor (2) 
- Trondheim kommune (2) 
- NVE (1) 
- Jernbaneverket  (1) 
- Atkins Sverige (1) 
- Pöyry International (1) 
- DNV GL (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Statens Vegvesen ( 48) 

- Multiconsult (20) 

- Norconsult, Norconsult Fältgeoteknik (10) 

- Rambøll (9) 

- Mesta Grunnboring (7) 

- Norges Geotekniske Institutt ( 7) 

- Løvlien Georåd (5) 

- Akershus Grunnboring (3) 

 

 

 

 

En stor takk til alle!  
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Aktører i Norge: 
 NGI 

 Statens Vegvesen 

 NTNU/SINTEF 

 Konsulentene 

 Borefirma 

Prøvetakere – uforstyrret prøvetaking: 
 f54 mm stempelprøvetaker med 

stålsylinder 

 f54 mm stempelprøvetaker med 
komposittsylinder 

 f54/76 mm stempelprøvetaker med 
stålsylinder og Autolock opptrekkstøtte 

 f72-76 mm stempelprøvetaker med 
stålsylinder, forskjellige typer 

 f160 mm NTNU blokkprøvetaker  

 f250 mm Sherbrooke blokkprøvetaker 

 Andre prøvetakere 
  

Stempelprøvetaker m/komposittsylinder 

Stålsylinder 
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Status for uforstyrret prøvetaking 

NTNU 160 mm  
blokkprøvetaker 
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Aktører i Norge: 
 NGI 
 Statens Vegvesen 
 NTNU/SINTEF 
 Konsulentene 
 Ingeniørhøgskolene 
 Trondheim kommune 

Aktuelt laboratorieutstyr: 
 Utstyr for rutineundersøkelser 

 Trinnnvis og kontinuerlig ødometer  

 Utstyr for statiske og dynamiske 
treaksialforsøk  

 Utstyr for direkte skjær forsøk (DSS) 

 Utstyr for bestemmelse av 
skjærbølgehastighet 

Bender element forsøk  

Resonanssøyle 

 Diverse spesialutstyr 
  

Stålsylinder 

Sherbrooke  
blokkprøvetaker 
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Status for laboratorieundersøkelser 
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 Prøvetaking , prøveforstyrrelse og prøving 
• Hvilke faktorer kan medføre prøveforstyrrelse i leire? 

• Optimal prøvetakerdesign og tilhørende teknikk kan variere i ulike leirer ): er 
det nødvendig med tilpasset geometri?  

• Tør vi å stole på den økte skjærfastheten og stivheten fra blokkprøver på 
kvikkleire og andre sprø og sensitive materialer? 

• Er den høyere påviste skjærfastheten og den tilhørende lave bruddtøyningen I 
blokkprøver representativ for alle lasttilstander, f.eks. ved avlastning og kryp? 

• Kan prøveforstyrrelse gi bedre mekaniske egenskaper, dvs ikke-konservative 
verdier for skjærfasthet og stivhet? 

• Kan prøvebehandling og prøving i laboratoriet bidra til å øke 
prøveforstyrrelsen? 

• Hvilken effekt har lagringsbetingelser på prøvens egenskaper? 

• Hvilke indikatorer er de beste for å identifisere prøveforstyrrelse i leire? 

• Hvilke konsekvenser kan prøveforstyrrelsen ha i praktiske prosjekter? 

• Kan mitt arbeid og mine holdninger utgjøre en forskjell? 
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Noen aktuelle spørsmål i forbindelse med seminaret 


