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TILLITSVALGTE I 2019 og 2020 

2019 
Styre: Vegard Woldsengen, leder 

Magnus H. Brubakk, nestleder 
Hanne Ottesen, styremedlem 
Sigurd Holo Leikarnes, styremedlem 
Carsten Hauser, sekretær 
Trude Ørbech, varastyremedlem 

Revisorer: Einar Lyche 
Kyrre Emaus 

Rådgivende utvalg: Magnus Rømoen, leder 
Toril Wiig 
Kristian Aunaas 

2020 
Styre: Magnus H. Brubakk, leder 

Hanne Ottesen, nestleder 
Trude Ørbech, styremedlem 
Sigurd Holo Leikarnes, styremedlem 
Carsten Hauser, sekretær 
Ragnhild Saarem, varastyremedlem 

Revisorer: Arne Engen 
Lars Mørk 

Rådgivende utvalg: Magnus Rømoen, leder 
Vegard Woldsengen 
Toril Wiig 
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REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS 2019 
(Annual report) 

Meetings of the Board/Members 
The Board held eleven meetings in 2019 and sent four newsletters to members. Information was 
also sent via e-post to about 95% of our members. We arranged a spring seminar with technical 
lectures etc., with approximately 70 participants, “Youth” day with approximately 70 participants, 
an Elders Forum with approximately 140 participants.   

Information about the Society and our future meetings are published on the Society’s web pages, 
www.ngf.no.   

NGF's Economy 
The accounts show a loss of NOK 9 471 compared to a budgeted loss of NOK 253 000.  The 
difference is due to budget deviations both on the income and expenses side. Income from courses 
was less than budgeted, and there was less from the sale of guidelines because publication of the 
Excavation Guidelines will be in 2020 and the revised Pile Guidelines was published at the end of 
2019. Membership fees are less than budgeted, but payment reminders will be sent. Support 
membership has increased. 

On the expenses side, no diploma prizes were awarded in 2019. Printing of the Excavation 
Guidelines was postponed since it was not finished. Advance payment for the Excavation 
Guidelines in connection with the course held in November 2018 are given in the balance. Due to a 
misunderstanding work by the Pile Committee in 2017 and 2018 was invoiced in 2019. The Soil 
Investigation Committee used more than budgeted due to planning of the Ground Drilling School. 

Liabilities and equity from Laurits Bjerrum's Memorial Fund of 31 March 2019 are transferred to 
the balance. 

The Society's economy is satisfactory, with funds set aside to the committee fund among others to 
ensure continued support to the committees' contributions to the Society.  

Technical and Administrative Committees  
The Excavation Guidelines Committee, Pile Guidelines Committee, the Geosynthetics Committee, 
the Frost in Soils Committee, the Soil Investigation Committee, the Further Education Committee 
and the Geodynamics and Vibrations Committee were active in 2019. Details of committees' work 
are given in the section "Virksomheten i NGFs komiteer og utvalg" and published on the web 
pages. New this year is that the Bjerrum Lecture committee replaces Laurits Bjerrum's Memorial 
Fund.  

Many NGF members are also active in both European and international committees.  Further 
information on these activities is given later.  

Members 
The Society had 647 members at the end of 2019, including 74 pensioners. There are 23 more 
members than 2018 (624 members).  
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Support membership was established in 1987 for companies and institutions working within the 
geotechnical field. There are three subscription classes for support members. The membership 
entitles the members to a presentation of their logo on NGF's web pages http://ngf.no/?page_id=113 
Class 1 support members also have their logo rotating on the main page.  NGF would like to thank 
all support members for their important contribution to NGF. 

Companies registered as members as of 2020-01-01: 

Class1 
COWI AS (www.cowi.no)  
Leca Norge AS (www.weber-norge.no  www.leca.no) 
Multiconsult ASA (www.multiconsult.no) 
Norconsult AS (www.norconsult.no) 
Norges Geotekniske Institutt (www.ngi.no) 
Romerike Grunnboring AS ( www.rgb.as ) 
Mesta AS (www.mesta.no) 
ÅF Engineering AS (www.afconsult.com) 

Class 2 
Akershus Grunnboring AS 
Entreprenørservice A/S (www.entreprenorservice.no) 
Franzefoss Minerals AS (https://kalk.no/) 
Fundamentering AS (www.fas.no) 
GeoVita as (www.geovita.no) 
Glasopor (www.glasopor.no  www.syklus.no) 
Løvlien Georåd AS (www.georaad.no) 
Maskinentreprenørenes Forbund, Fagavdeling Brønn- og spesialboring (www.mef.no) 
Rambøll Norge AS (www.ramboll.no) 
SINTEF Byggforsk AS (www.sintef.no/Byggforsk) 
SSAB Svensk Stål AS (www.ssab.no) 
SWECO Norge AS (www.sweco.no) 
Veidekke Entreprenør AS (www.veidekke.no) 

Class 3 
Arya Consult (https://aryaconsult.no/) 
Cautus Geo AS (www.cautusgeo.com) 
ERA Geo AS (www.era-geo.no) 
Fugro Geotechnics AS (www.fugro.no) 
Geomek Stockholms Geomekaniska AB (www.geomek.com) 
Geonor AS (www.geonor.no) 
GeoSafe as (www.geosafe.no) 
Golder Associates AS Norge (www.golder.no) 
Keller Geoteknikk AS (www.keller-geoteknikk.no) 
Keller Grundläggning AB (www.kellergrundlagging.se ) 
PTO teknikk AS (www.pto.no) 
RIGeo AS (https://no.linkedin.com/company/rigeo-as) 
Trimble Solutions Gothenburg AB (www.construction.trimble.com) 
ViaCon AS (www.viacon.no) 
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Courses and conferences 
The Ground Drilling School was held 4th – 7th March 2019. 

A technical day on groundwater challenges was held 6th June 2019. 

A course in reinforced soil was held 29th October 2019. 

A pile course was held 6th – 7th November 2019. 

The Frost Day was held 19th November 2019. 

The Geotechnics Day was again held in November.  Our members held two presentation during the 
joint session and nine different presentations during the Geotechnics session.  The day ended with a 
dinner, where approximately 150 members participated.   

Scholarship 
At the end of the year a scholarship was awarded to Stefan Ritter for the subject Biochar to stabilise 
Norwegian quick clays. 

Diploma prize 
No diploma prizes were awarded in 2019. 

Contact with the other Nordic Geotechnical Societies 
The Society is in touch with the Danish (DGF), the Swedish (SGF), the Finnish (FGF) and the 
Icelandic (IGF) societies.  A Nordic Board meeting was arranged in Reykjavik, Island 2nd 
September 2019. Carsten Hauser represented NGF. 
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REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS 2020 
(Annual report) 

Meetings of the Board/Members 
The Board held twelve meetings in 2020 and sent six newsletters to members. Information was also 
sent via e-post to about 95% of our members. We arranged an Elders Forum with approximately 70 
participants and a jubilee webinar with approximately 230 participants.   

Information about the Society and our future meetings are published on the Society’s web pages, 
www.ngf.no.   

NGF's Economy 
The accounts show a profit of NOK 1 290 821 compared to a budgeted profit of NOK 92 000.  The 
difference is due to budget deviations both on the income and expenses side. Income from courses 
was less than budgeted, while the sale of guidelines was more than budgeted. 

On the expenses side, less was used on several items because of reduced activity due to the corona 
situation. No diploma prize or scholarships were awarded in 2020. 

The Society's economy is satisfactory, with funds set aside to the committee fund among others to 
ensure continued support to the committees' contributions to the Society.  

Technical and Administrative Committees  
The Excavation Guidelines Committee, Pile Guidelines Committee, the Geosynthetics Committee, 
the Frost in Soils Committee, the Soil Investigation Committee, the Further Education Committee 
and the Geodynamics and Vibrations Committee were active in 2020. Details of committees' work 
are given in the section "Virksomheten i NGFs komiteer og utvalg" and published on the web 
pages.   

Many NGF members are also active in both European and international committees.  Further 
information on these activities is given later.  

Members 
The Society had 695 members at the end of 2020, including 79 pensioners. There are 48 more 
members than 2019 (647 members).  

Support membership was established in 1987 for companies and institutions working within the 
geotechnical field. There are three subscription classes for support members. The membership 
entitles the members to a presentation of their logo on NGF's web pages http://ngf.no/?page_id=113 
. Class 1 support members also have their logo rotating on the main page.  NGF would like to thank 
all support members for their important contribution to NGF. 
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Companies registered as members as of 2020-12-31: 

Class1 
Centrum Pile AB (https://www.centrumpile.se/) 
COWI AS (www.cowi.no)  
Leca Norge AS (www.weber-norge.no  www.leca.no) 
Mesta AS (www.mesta.no) 
Multiconsult ASA (www.multiconsult.no) 
Norconsult AS (www.norconsult.no) 
Norges Geotekniske Institutt (www.ngi.no) 
Romerike Grunnboring AS ( www.rgb.as ) 
ÅF Engineering AS (www.afconsult.com) 

Class 2 
Akershus Grunnboring AS 
Entreprenørservice A/S (www.entreprenorservice.no) 
Franzefoss Minerals AS (https://kalk.no/) 
Fundamentering AS (www.fas.no) 
GeoVita as (www.geovita.no) 
Glasopor (www.glasopor.no  www.syklus.no) 
Løvlien Georåd AS (www.georaad.no) 
Maskinentreprenørenes Forbund, Fagavdeling Brønn- og spesialboring (www.mef.no) 
Rambøll Norge AS (www.ramboll.no) 
SINTEF Byggforsk AS (www.sintef.no/Byggforsk) 
SSAB Svensk Stål AS (www.ssab.no) 
SWECO Norge AS (www.sweco.no) 
Veidekke Entreprenør AS (www.veidekke.no) 

Class 3 
Arya Consult (https://aryaconsult.no/) 
Cautus Geo AS (www.cautusgeo.com) 
ERA Geo AS (www.era-geo.no) 
Fugro Geotechnics AS (www.fugro.no) 
Geomek Stockholms Geomekaniska AB (www.geomek.com) 
Geonor AS (www.geonor.no) 
GeoSafe as (www.geosafe.no) 
Golder Associates AS Norge (www.golder.no) 
Keller Geoteknikk AS (www.keller-geoteknikk.no) 
Keller Grundläggning AB (www.kellergrundlagging.se ) 
PTO teknikk AS (www.pto.no) 
RIGeo AS (https://no.linkedin.com/company/rigeo-as) 
Trimble Solutions Gothenburg AB (www.construction.trimble.com) 
ViaCon AS (www.viacon.no) 
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Courses and conferences 
No courses were held in 2020. 

The Geotechnics Day did not take place in 2020 due to the corona situation. It was replaced by a 
webinar to mark the 70th jubilee of the society.   

Scholarship 
No scholarship was awarded in 2020. 

Diploma prize 
No diploma prizes were awarded in 2020. 

DIBK 
After several members took contact with the society, NGFs Board decided to send a letter to The 
Norwegian Building Authority (DIBK), 2019-11-27, about the challenges of central approval for 
geotechnical design. The members were informed of the letter in newsletter 1,2020. The letter 
resulted in a meeting with DIBK 2020-02-11. As a follow-up of this meeting, DIBK requested that 
NGF give a presentation on geotechnics for the Authority. The corona situation, also here, was a 
hinder and the presentation has been moved to 2021. In addition, the Board sent comments 2020-
09-01 to the Ministry of Local Government and Modernisation in connection with Building Quality 
Committee's report "Acceptable Building Quality". The members were informed of this in 
newsletter 4,2020. 

Contact with the other Nordic Geotechnical Societies 
The Society is in touch with the Danish (DGF), the Swedish (SGF), the Finnish (FGF) and the 
Icelandic (IGF) societies.  No Nordic Board meeting was arranged in 2020 since NGM was 
postponed due to the corona situation. 
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VIRKSOMHETEN I NGFs KOMITEER OG UTVALG 

Grunnundersøkelseskomiteen (Feltkomiteen) 
Formål: 
Grunnundersøkelseskomiteens formål er: 

• Overvåke utviklingen innen geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser nasjonalt og
internasjonalt 

• Utvikle og revidere retningslinjer for feltundersøkelser (NGF Meldinger)
• Arrangere møter og seminarer innen tema med relevans og interesse for medlemmene i NGF
• Være en pådriver for kvalitets og utviklingsarbeid innenfor området
• Fungere som speilgruppe i standardiseringssaker innen feltundersøkelser
• Samarbeide med andre NGF komiteer i saker av felles interesse
• NGF’s organ for Nordisk samarbeid innen feltundersøkelser

Kontaktinformasjon: 
Leder: Magne Bonsaksen (ERA Geo) Tlf: 92068693  magne@era-geo.no 
Sekretær: Amund Augland (Geovita)  Tlf: 93015597  aau@geovita.no 

Planer for 2021 
Grunnundersøkelseskomiteen starter opp arbeidet med å revidere NGF Melding 2, Symboler og 
definisjoner i geoteknikk – Identifisering og klassifisering av jord.  

I forbindelse med den nye sertifiseringsordningen for boroperatører ser det ut til å ha blitt et økt 
fokus på behov for opplæring, kurs og seminarer. Komiteen vil vurdere å starte opp planleggingen 
av nytt seminar i praktisk grunnboring. Forrige kurs i praktisk grunnboring ble arrangert av 
grunnundersøkelseskomiteen i Trondheim i september 2017.  

Komiteen fortsetter sitt samarbeid med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som 
speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder. 

Sammensetning: 
Grunnundersøkelseskomiteens sammensetning i 2020 har vært som følger: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
Magne Bonsaksen (2015) ERA Geo (Molde) Leder 
Amund Augland (2015) Geovita (Oslo) Sekretær 
Kristoffer Kåsin (2014) NGI (Oslo) Medlem 
Anders Gylland (2015) Multiconsult (Trondheim) Medlem 
Per Arne Wangen (2016) Dr. Tech Olav Olsen (Trondheim) Medlem 
Robert Handberg (2016) GeoSafe (Trondheim) Medlem 
Sigurdur Mãr Valsson (2019) Statens vegvesen (Molde) Medlem 
Simon O’Rawe (2020) Multiconsult (Oslo) Medlem 
Arild Køhl (2020) Statens vegvesen Medlem 
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Aktiviteter i 2020: 

2020 var et annerledes år, også for Grunnundersøkelseskomiteen. Alle komitemøter er gjennomført 
som planlagt, men som videokonferanse.  

Grunnundersøkelseskomiteen har i 2020 ferdigstilt revisjonen av NGF Melding 10, 
Beskrivelsestekster og mengdelister. Det var mange innspill til høringsutgaven og mange engasjerte 
firma/aktører. Komiteen valgte derfor å svare ut alle mottatte kommentarer. Sammenstilt 
kommentarark med tilbakemeldinger ble sendt ut til NGFs medlemmer sammen med informasjon 
om publiseringen av revidert NGF-melding. 

Komiteen har initiert oppstart revisjon av NGF Melding 2, Symboler og definisjoner i geoteknikk – 
Identifisering og klassifisering av jord.  

Sertifiseringsordningen for boroperatører iht. NS8020 er oppe og går etter noen 
oppstartsutfordringer. Det er DNV som organiserer og gjennomfører sertifiseringen, etter 
tilrettelegging fra Grunnundersøkelseskomiteen. 

Komiteen samarbeider med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som 
speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet 
med sertifiseringsordning i henhold til ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske 
feltundersøkelser (NS8020). 

Komiteen har avventet planlegging av nye kurs/seminarer som følge av usikkerhet rundt mulighet 
til å gjennomføre samlinger. 

Aktiviteter i 2019: 

Grunnundersøkelseskomiteen har i 2019 arbeidet med revisjon av Melding 10 Mengdeliste og 
Melding 12 Detektering av kvikkleire.  

Komiteen samarbeider også med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som 
speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet 
med sertifiseringsordning i henhold til ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske 
feltundersøkelser (NS8020). 

Det er avklart at Grunnundersøkelseskomiteen tar over arbeidet med å gjennomføre 
Grunnborerskolen, som tidligere har blitt gjennomført av Statens vegvesen. Kurset ble avholdt i 
2019. 

I september 2019 ble det avholdt Nordisk møte i Grunnundersøkelseskomiteene på Island. Fra 
Norge deltok Magne og Amund. 

Videreutdanningskomiteen 
Formål: 

• Foreslå, og initiere kurs i regi av NGF
• Sette ned kurskomiteer
• Administrere samarbeid med kursarrangør

Kontaktinformasjon: 
Kristian Aunaas (Norconsult) Tlf: 95039937  Kristian.Aunaas@norconsult.com 
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Komiteens sammensetning: 

Medlem Firma/institusjon 

Kristian Aunaas Norconsult 
Ole Tryggestad Multiconsult 
Veslemøy Gardå Vegdirektoratet 
Vidar Gjelsvik NGI 
Sølve Hov NGI 

Aktiviteter i 2020: 
• Sølve Hov erstatter Vidar Gjelsvik i overgangen 2020/2021.
• Satt ned komite for temadag Jordskjelv. Temadagen ble utsatt fra 2020 som følge av korona.
• Oppdatert 5-års kursplan.
• Det er avholdt 4 møter i komiteen i 2020. Øvrig kommunikasjon har foregått på epost.
• Det planlegges for fire kommende kurs/seminarer, temadag om jordskjelv (2021), Frost i

jord (2022), Stabilitet (2021), temadag Uavhengig kontroll (2021)

Geosyntetkomiteen – IGS-Norge 
Formål: 
Å samle, evaluere, formidle og fremme kunnskap om alle forhold som er relevante for geosyntetisk 
og relatert materiale. 
For å forbedre kommunikasjon og forståelse angående geosyntetiske og relaterte materialer og deres 
applikasjoner. 
Være et forum for dialog og meningsutveksling mellom medlemmene. 

Kontaktinformasjon: 
Per Kristian Hoel (GeoSolution) Tlf: 97775000  pkh@geo-solution.no 

Styresammensetning i 2020: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
Arnstein Watn WatnConsult AS Leder 
Harald Ihler Viacon AS Sekretær 
Martin Sandbakken Feiring Bruk AS Medlem 
Tseday Damtew CIWI AS Medlem 
Henning Sørensen Ahlsell AS Medlem 
Per Kristian Hoel Geo Solution AS Medlem 

Årsberetning for 2020 
På grunn av pandemien ble det planlagte Årsmøtet med miniseminar avlyst, og andre aktiviteter satt 
på vent. 
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Det er avholdt 7 styremøter 
Arnstein Watn og Per Kristian Hoel har deltatt i 7 møter om IGS Nordic samarbeidet. Per Kristian 
Hoel har utarbeidet nye By Laws som er sendt til IGS International.  
De som vil delta i interimsstyret for dannelsen av IGS Nordic er: 
Arnstein Watn  WatnConsult AS 
Per Kristian Hoel Geo Solution AS 
Harald Ihler  Viacon AS 
Martin Sandbakken Feiring Bruk AS 

Revisjonen av Hjemmesiden og Geosynteguiden er godt i gang, men da dette er en dynamisk side 
revideres de fortløpende. 

Planer for 2021 
Vi vil sammen med Finland, Sverige, Danmark og Island arbeide for å etablere et nordisk IGS 
Chapter.   
Dersom pandemien tillater det, vil vi sammen med det nye IGS Nordic arrangere et nordisk seminar 
om geosynteter i miljørettede konstruksjoner  
Fortsette revisjonen av Hjemmesiden og geosyntetguiden. 
Andre aktiviteter er satt på vent til Covid19 er under kontroll. 

Komitee for Geodynamikk og Vibrasjoner 
Kontaktinformasjon: 
Jörgen Johansson (NGI) Tlf: 91249616  jorgen.johansson@ngi.no 

Frost i jord komiteen 
FiJ er en tverrfaglig undergruppe til Norsk Geoteknisk Forening (NGF) og skal representere en 
bredt sammensatt gruppe aktører innen vitenskap og teknologi i kalde strøk. 

Formål: 
• å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse og dens effekt på geomorfologi og menneskelige

aktiviteter 
• bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk.
• bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical

Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association
(IPA). Komiteen vil fungere som” the Norwegian Adhering Body” i IPA Council.

Kontaktinformasjon: 
Leder: Johanna Rongved, Instanes AS 
Styremedlem: Kjell Arne Skoglund, SVV 
Styremedlem: Graham Gilbert, NGI 

24



Sammensetning: 

Styret har siste år bestått av:  
Leder: Elena Scibilia, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk 
Styremedlem: Kjersti Gisnås, NGI 
Sekretær: Jostein Aksnes, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 

Planer for 2021 

Om mulig arrangeres en Frostdagen i 2021. 

Årsberetning for 2020 

Sammensetning i 2020: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
1. Kjersti G Gisnås NGI Medlem, valgkomité 
2. Johanna Rongved Instanes AS Leder 
3. Kjell Arne Skoglund Statens vegvesen Styremedlem 
4. Ketil Isaksen Meteorologisk institutt Medlem 
5. Rune Ødegaard NTNU i Gjøvik Medlem 
6. Øystein Myhre Vegdirektoratet Medlem 
7. Geir Berntsen Statens vegvesen Medlem 
8. Anne-Lise Berggren Geofrost Medlem 
9. Arne Instanes Instanes AS Medlem 
10. Anne Gunn Rike Standard Norge Medlem 
11. Even Øiseth Rambøl Medlem 
12. Lars Mørk Multiconsult Medlem 
13. Elena Scibilia NTNU Medlem 
14. Jostein Aksnes Statens vegvesen Medlem, valgkomité 
15. Mari Bueide Multiconsult Medlem 
16. Ivar Berthling Norges forskningsråd Medlem 
17. Reza Babadi Sweco Medlem 
18. Tatek Fekadu Yideti Statens vegvesen Medlem 
19. Tore Valstad NGI Medlem 
20. Inge Hoff NTNU Medlem 
21. Benoit Loranger NTNU Medlem 
22. Graham Gilbert NGI Styremedlem 
23. Lorenzo Cicchetti Multiconsult Medlem 
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Aktiviteter i 2020: 
Det er avholdt 4 digitale styremøter i perioden 19.nov 2019 - 5.nov 2020. Styreleder har deltatt på 
ett styremøte i NGF for å informere om pågående aktivitet. 
Hovedsaker gjennom året har vært: 

• Frostdagen 2020:

o Det var enighet på forrige årsmøte i Frost i jord komitéen at satsing på en årlig
Frostdag er en ønskelig aktivitet. Frostdagen har de siste to årene vært arrangert på
NGI i Oslo, og det ble derfor planlagt at den i 2020 legges til SVV sine lokaler i
Trondheim.

o Det ble planlagt å arrangere Frostdagen 5. november 2020, men på grunn av
pandemien var det ikke mulig å gjennomføre fysisk møte.

o Det ble diskutert med et utvalg av komitéens medlemmer om det var ønskelig å ha
en digital versjon av møtet, men tilbakemeldingen var at det sosiale treffpunktet er
en viktig del av møtet, og at dette ikke ville kunne ivaretas ved et digitalt seminar.
Det ble derfor besluttet å avlyse arrangementet.

• Årsmøtet ble avholdt digitalt 5.november 2020 kl 15-16 på Teams med 8 deltakere.

o Årsmelding og årsregnskap ble godkjent uten merknader.

o Det ble orientert om budsjett for 2021, og det var ingen merknader.

o Valg: Kjersti Gisnås går ut av styret. Graham Gilbert, NGI ble valgt som ny
representant. Kjersti går inn i valgkomitéen for perioden 2020-2023.

• Drift og oppdatering av nettsiden med relevant informasjon (fij.no)

• Det var planlagt at Arne Instanes skulle representere komitéen i IPA-møtet under TICOP
2020 i Kina, juni 2020. På grunn av covid-19 ble konferansen avlyst og utsatt til 2022.

• Det var ytret ønske om et nytt frostsikringskurs i 2021 og dette ble kommunisert under
styremøtet i NGF. På grunn av covid-19 restriksjonene er mange av NGFs kurs utsatt, og
dette kurset vil tidligst få prioritet i 2022.

• Styret har ikke gått videre med å undersøke mulighetene for forskningsbevilgning for en
revisjon av Frostsikring mot teleskader (etterspurt på Årsmøtet 2019).

• Styremedlem Kjersti Gisnås er valgt inn i Executive Committee til International Permafrost
Association (IPA).

Aktiviteten har vært lavere enn normalt, og skyldes usikkerhet om gjennomføring og senere 
avlysing av Frostdagen 2020 på grunn av covid-19 restriksjoner. 
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Årsberetning for 2019 

Sammensetning i 2019: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
1. Kjersti G Gisnås NGI Leder 
2. Johanna Rongved Instanes AS Sekretær 
3. Kjell Arne Skoglund Statens vegvesen Styremedlem 
4. Ketil Isaksen Meteorologisk institutt Medlem 
5. Rune Ødegaard NTNU i Gjøvik Medlem 
6. Øystein Myhre Vegdirektoratet Medlem 
7. Geir Berntsen Statens vegvesen Medlem 
8. Anne-Lise Berggren Geofrost Medlem 
9. Arne Instanes Instanes AS Medlem 
10. Anne Gunn Rike Standard Norge Medlem 
11. Even Øiseth Rambøl Medlem 
12. Lars Mørk Multiconsult Medlem 
13. Elena Scibilia NTNU Medlem, valgkomité 
14. Jostein Aksnes Statens vegvesen Medlem, valgkomité 
15. Mari Bueide Multiconsult Medlem 
16. Ivar Berthling Norges forskningsråd Medlem 
17. Reza Babadi Sweco Medlem 
18. Tatek Fekadu Yideti Statens vegvesen Medlem 
19. Tore Valstad NGI Medlem 
20. Inge Hoff NTNU Medlem 
21. Benoit Loranger NTNU Medlem 
22. Graham Gilbert NGI Medlem 
23. Lorenzo Cicchetti Multiconsult Medlem 

Aktiviteter i 2019: 

Det ble avholdt 8 styremøter 2019. Disse ble gjennomført som Skype-møter mellom Trondheim, 
Bergen og Oslo. 
Hovedsaker gjennom året har vært: 

• Planlegging og gjennomføring av Frostdagen 19. november 2019 hos NGI i Oslo.
• Oppdatering av medlemslisten og opptak av nye medlemmer
• Drift og oppdatering av nettsiden med relevant informasjon (fij.no)

Det var 50 påmeldte og 47 fremmøtte på Frostdagen 2019 på NGI i Oslo. I tillegg fulgte 6 personer 
møtet fra NGI i Trondheim. Det ble holdt 10 foredrag, årsmøte og felles lunsj på NGI. Årsmøte ble 
avholdt i forlengelse av lunsjen, med 20 fremmøtte. Etter Frostdagen ble 16 av de fremmøtte med 
til Egon Ullevål for felles middag.  
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Program Frostdagen 19 november 2019 

1. Idun Eiken: An experimental study of thermal properties and the influence on the ground
thermal regime in permafrost soil

2. Graham Gilbert, NGI: Application of cone penetration testing in permafrost

3. Kjersti Gisnås, NGI: Tre tiår med dype permafrostfrosttemperaturer i Longyearbyen og Svea

4. Arne Instanes, Instanes AS: Svalbard Globale Frøhvelv – Rehabilitering av adkomsttunnel
2018-2019 

5. Anne Lise Berggren, GEOFROST: Svalbard Globale Frøhvelv – Grunnfrysing som
hjelpemiddel ved rehabiliteringen

6. Paula Hilger, NGU/UiO: Rock-slope failures in Norway – temporal development and climatic
conditioning 

7. Inge Hoff, NTNU: Frost protection of roads and railways

8. Kjell Arne Skoglund: Endringer i krav til frostdimensjonering av veg

9. Jostein Aksnes, Statens vegvesen: Modellering basert på data fra forsøksfelt sør for
Trondheim 

10. Ingunn Glenjen, Statens vegvesen: Frostsikring/finrensk i tunnel -  E39 Svegatjørn-
Rådalprosjektet 

Referat Årsmøte 19 november 2019 
20 fremmøtte.  

1. Åpning. Arne Instanes holdt minneord om Gisle Håland som døde i 2019. Gisle har i en
årrekke vært svært engasjert i Frost-i-jord komitéen. 

2. Innkalling og sakliste godkjent uten innvendinger.
3. Jostein ble valgt som møteleder, Kjersti referent.
4. Jostein la frem Årsmeldingen, se over. Godkjent uten innsigelser.
5. Regnskap og budsjett

Totalpris for IPA er 7500 € fordelt på 2 representanter. FiJ har tidligere betalt 2500 € og
UiO 5000€. Vi har avtalt å dele dette likt fra nå av.

6. Fastsette 2-årig rullerende arbeidsplan:
• Vedlikeholde og oppdatere nettside
• Følge opp medlemsliste
• Frostdagen

o I forbindelse med geoteknikkdagen?
• Frostkurs 2021
• NGF-styret har en videreutdanningskomité for kurs, de legger inn Frostkurs hvert 3. år. Styret

følger opp kommunikasjonen mot denne komitéen for arrangering av Frostkurs (info fra Vidar
Gjelsvik).

• Burde vi lage en ny versjon av "Sikring mot teleskader" – styret vil undersøke muligheter for å
få til et slikt arbeid i 2020.

• Det er enighet om at Frostdagen per i dag er den mest ønskede aktiviteten fra Frost i jord
komitéen. Dette fungerer bra, og er et fint møtepunkt for fagmiljøene innen frostproblematikk.

7. Valg av styre og valgkomite:
Jostein går ut av styret. Kjell Arne Skoglund, SVV, ble valgt som ny representant. Jostein går inn i
valgkomitéen sammen med Elena.

28



Pelekomitéen 

Formål: 
Pelekomitéen skal: 

• Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen av komitéen skal
gjenspeile dette.

• Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder
• Bidra til standardiseringsarbeid
• Holde kontakt med pelemiljøer i andre land
• Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF
• Utarbeide og utgi Peleveiledningen

Kontaktinformasjon 
Leder Torbjørn Johansen, Geovita (tjo@geovita.no) 

Planer for 2021 
I 2021 skal komiteen jobbe med temaer som er kommet opp etter lanseringen av den reviderte 
Peleveiledningen. Videre skal det utarbeides et rettelsesblad til veiledningen. Det planlegges et 
webinar når rettelsesbladet er ferdig. 

Komiteen skal også gi innspill til revisjon av Eurokode 7 mhp. peler. 

Årsberetning for 2020 

Sammensetning i 2020: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
Torbjørn Johansen Geovita Leder 
Annette Jahr Multiconsult Sekretær 
Gunhild Hennum Norconsult Medlem 
Thomas Sandene Norges Geotekniske Institutt Medlem 
Anders Qviller Kynningsrud Medlem 
John-Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem 
Frode Oset Statens Vegvesen Medlem 
Joachim Helgesen Multiconsult Medlem 

Aktiviteter i 2020: 
Aktivitetene i 2020 ble sterkt preget av Covid-19 pandemien og nedstengningen av samfunnet. 
Peledagen 2020 som var planlagt tidlig på høsten 2020 ble avlyst. Komiteen har holdt et minimum 
aktivitetsnivå gjennom møter på nett hvor oppdatering og retting av emner i veiledningen har stått i 
fokus. 

Peleveiledningen har egen e‐postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no 
Det presiseres at Peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon eller kan brukes til 
bestilling av PV2019, men den er ment som en kanal der NGF‐medlemmer kan sende inn trykkfeil, 
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korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2019, samt ønske om 
emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid.  

Årsberetning for 2019 

Sammensetning i 2019: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
Arne Eigeland Vedal Leder 
Annette Jahr Multiconsult Sekretær 
Gunhild Hennum Norconsult Medlem 
Kjell Karlsrud Norges Geotekniske Institutt Medlem 
Anders Qviller Kynningsrud Medlem 
John-Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem 
Torbjørn Johansen Geovita Medlem 
Frode Oset Statens Vegvesen Medlem 
Lars Narvestad Aas-Jakobsen Medlem 

I tillegg har Andreas Andenæs (tidligere Multiconsult, nå Christie & Opsahl) og Joachim Helgesen 
(Multiconuslt) vært med som henholdsvis sekretær i starten av året og som medlem i slutten av året. 

Aktiviteter i 2019: 

I 2019 har komiteen ferdigstilt Peleveiledningen i trykket format. Komiteen har i tillegg planlagt 
pelekurs på Gardermoen i samarbeid med kurskomiteen. Kurset ble avholdt i november og ble en 
suksess med 233 registrerte deltakere og en godt besøkt utstilling. Flere av komiteens medlemmer 
holdt også innlegg på kurset. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter i komiteen i forbindelse med 
de to aktivitetene over. Det har vært noen utskiftninger i løpet av året. Etter pelekurset i november 
overtok Torbjørn overtok som leder av komiteen, og Thomas Sandene (NGI) overtok etter Kjell 
Karlsrud som medlem. 

Peleveiledningen har egen e‐postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no 
Det presiseres at Peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon eller kan brukes til 
bestilling av PV2019, men den er ment som en kanal der NGF‐medlemmer kan sende inn trykkfeil, 
korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2019, samt ønske om 
emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid.  

Byggegropkomiteen 

Formål: 
• Være en pådriver for å etablere en plattform for bransjen slik at skader og uforutsette

kostnader kan reduseres i forbindelse med byggegroper
• Holde NGFs medlemmer ajour på metoder og tiltak
• Arrangere kurs i veiledningens innhold i samarbeid med NGF

30



Kontaktinformasjon: 
gunvor.baardvik@ngi.no 

Byggegropveiledningen@ngi.no 

Planer for 2021 
Nå som Byggegropveiledningen foreligger, vil fokuset være å spre kunnskapen på best mulig måte. 
Komiteen vil bidra til at NGF og NGFs medlemmer kan være ajour på utviklingen av nye metoder, 
og oppdatert på de vi benytter i dag, for eksempel i lys av kostnader, merarbeid, regelverk og 
bærekraft.  

Figurene vil bli gjort tilgjengelige på NGFs nettsider, slik at alle kan laste de ned og bruke de. Det 
er også mulig å benytte veiledningen som et hjelpemiddel i undervisningen på høyskoler og 
universitet. 

Årsberetning for 2019 og 2020 

Sammensetning i 2019/2020: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
Gunvor Baardvik NGI Leder 
Tone Smaavik NGI Sekretær 
Vidar Ellefsen Golder Associates AS Medlem 
Kristian Aunaas Norconsult Medlem 
Torgeir Haugen NGI Medlem 
Veslemøy Gardå Statens vegvesen Medlem 
Guro Brendbekken Multiconsult Medlem 
Stian Kalstad Løvlien Georåd Medlem 
Klara Då Bane NOR Medlem 
Sigbjørn Rønning NGI Medlem 
Astri Eggen Veidekke ASA Medlem 
Carsten Hauser NGI Medlem 

Aktiviteter i 2019 og 2020: 

Arbeidet i 2019 har bestått i å ta inn alle høringskommentarer til Byggegropveiledningen, 
oppgradere alle figurer og lage en trykkeklar utgave. Det var ingen møteaktivitet i 2019, men alle 
medlemmer og medforfattere har bidratt i opprettings- og korrekturarbeid.  

Veiledningen kom ferdig trykket i mars 2020, like etter at landet stengte ned på grunn av Covid 19-
tiltakene. På grunn av pålagt hjemmekontor tok derfor utsending av boka til de som hadde bestilt 
den litt lengre tid enn det ville gjort under normale forhold, men det gikk seg til etterhvert.  Det har 
ikke vært avholdt møter i komiteen i 2020. 

I januar 2020 holdt vi innlegg om Byggegropveiledningen for deler av anleggsbransjen på Arctic 
Entrepreneur 2020, som arrangeres av Maskinentreprenørenes Forbund, MEF. 
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Alle som finner uklarheter eller feil i Byggegropveiledningen kan sende beskjed om det til 
Byggegropveiledningen@ngi.no 

Eldres utvalg 

Formål 
Arrangere møter i NGF-regi. Møtet skal skille seg ut fra de vanlige møtene, både med hensyn på 
tema og ramme.  

Temaer, aktuelle innfallsvinkler 
• Trekke fram tidligere arbeider og erfaringer som er gått litt i glemmeboken og presentere disse

med fokus på nye og kommende prosjekter.
• Få presentert interessante foredrag som er holdt internasjonalt
• Ta opp kontroversielle temaer - gjør vi ting riktig?

Ramme 
Holdes på NGI. Starter med mat og drikke, deretter faglig møte på ca. 2 timer. 
Møtetidspunkt er etter arbeidstid, ettermiddag/tidlig kveld. 

Hyppighet og tidspunkt 
Arrangerer ett møte i året. Fortrinnsvis i februar/mars. 

Kontaktinformasjon 
frode.oset@vegvesen.no 

Planer for 2021 
Planlegging av medlemsmøte i 2022 hvis pandemisituasjonen tyder på at medlemsmøte kan 
arrangeres. 

Sammensetning i 2019 og 2020: 

 Medlem Firma/institusjon Funksjon 
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem 
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem 
Kjell Karlsrud NGI Medlem 
Torbjørn Johansen Geovita Medlem 
Torgeir Haugen NGI Medlem 

Aktiviteter i 2020: 

Det ble arrangert et medlemsmøte 25. februar 2020 med tittel «Spesielle geotekniske prosjekter – 
hvordan havnet vi på den løsningen???», med ca. 80 deltakere. 
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Program: 

Tid Tema/tittel Ved/ 
17:00 – 18:00 Servering, NGIs kantine 
18:00 – 18:10 Intro  Torbjørn Johansen 
18:10 – 18:30 Hvordan stoppe et løpsk 

tog? 
Torbjørn Johansen 
og Kjell Karlsrud 

18:30 – 18:50 Jetpeler for å sikre stabilitet 
av kirkegården på Eidsvoll  

Thomas Sandene 

18:50 – 19:10 Kattegat–kaia; 
Variable laster tatt som 
reversering av påhengslast  

Kjell Karlsrud 

19:10 – 19:30 Pause 
19:30 – 19:50 Permanent slissevegg for 

Norges Bank;  
Ser vi en renessanse for 
slissevegger? 

Lars Mørk 

19:50 - 20:10 Rørspunt Møllenberg. 
Hvordan havnet man på den 
løsningen? 

Torgeir Haugen 

20:10 - 20:30 Jordnagling ved Deildo i 
Hardanger. Størst i Norge? 

Runar Tyssebotn 

20:30 - 20:40 Spørsmål, avslutning Torbjørn Johansen 

Videre ble det avholdt to møter i utvalget med hhv planlegging og oppsummering av medlemsmøtet 
25. februar, og litt drodling rundt mulige temaer for kommende medlemsmøte.
På grunn av coronapandemien ble det bestemt å ta et hvileår i 2021 mht arrangering av 
medlemsmøte. Utvalget sikter på å ta opp igjen tråden når situasjonen tillater arrangement innenfor 
samme ramme som tidligere.  

Aktiviteter i 2019: 

Arrangert medlemsmøte 7. mars 2019, med tittel «Hva har vi lært – og kanskje siden glemt?», med 
119 deltakere. 
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Program: 

Tid Tema/tittel Ved 
17:00 – 18:00 Severing, NGIs kantine 
18:00 – 18:10 Intro og møteledelse Arne Schram Simonsen 
18:10 – 18:40 30 år med E18 gjennom 

Oslo – ville vi valgt 
samme løsninger en gang 
til? 

Torbjørn Johansen og 
Torgeir Haugen 

18:40 – 19:00 Hva kan vi lære av ting 
som går galt? 

Kjell Karlsrud 

19:00 – 19:20 Grunnbrudd i dokka på 
Åndalsnes 

Jan Roti 

19:20 – 19:40 Pause 
19:40 – 19:50 Farseggen; 5 sammen-

fallende avvik. 
Torgeir Haugen 

19:50 – 20:00 The bump at the end of the 
bridge 

Frode Oset 

20:00 – 20:20 Byggegroper med ulike 
utfordringer 

Per Stenhamar 

20:20 – 20:30 Råd på vei hjem. Kjell Karlsrud 

Videre er det gjennomført seks utvalgsmøter i løpet av året med forberedelser og oppsummering for 
medlemsmøtet i mars 2019, og planlegging av medlemsmøte i februar 2020. 

Rådgivende utvalg 

Formål: 

• virke som et råd for styret, samt som valgkomité.
• gi innstilling til valg til alle verv som skal besettes ved valg på den ordinære generalforsamling,

samt til utnevnelse av æresmedlemmer.

Kontaktinformasjon 

Medlem Firma/institusjon Funksjon Epost 
Magnus Rømoen NGI Leder Magnus.Romoen@ngi.no 
Vegard Woldsengen Geovita Medlem vwo@geovita.no 
Toril Wiig NVE Medlem towi@nve.no 
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Bjerrum foredrag 

Formål: 
Å arrangere Bjerrum foredraget, som normalt holes annet hvert år 

Kontaktinformasjon 

Medlem Firma/institusjon Funksjon Epost 
Kjell Karlsrud NGI Leder Kjell.Karlsrud@ngi.no 
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem frode.oset@vegvesen.no 
Corneliu Athanasiu Multiconsult Medlem Corneliu.athanasiu@multiconsult.no 

Årsberetning 2020 
Bjerrum foredraget, det 27. i rekken, ble utsatt på grunn av Covid-19 pandemien.  

Årsberetning 2019 
Forslag til endrede statutter for Bjerrumforedraget ble presentert på NGFs generalforsamling i mars 
2018, og ble tatt opp til andre gangs behandling ved generalforsamlingen i 2019, hvor de ble 
godkjent. 

Planlegging av det 27. Bjerrum foredrag påbegynt. 

GEOTEKNISKE KOMITEER OPPNEVNT AV STANDARD NORGE (SN) 

Oppsummering av standard arbeid for geoteknikk i 2020 
SN/K 066 Geoteknisk prosjektering - Speilkomite for CEN/TC 250/SC 7 
Eurokode 7 
Formål: 

- Ivareta norske interesser i forbindelse med Eurokode 7 
- Bidra i forbindelse med oppdatering/revisjon av Eurokode 7. 
- Utarbeide norsk nasjonalt tillegg (NA). 
- Bidra ved kontakt med fagmiljø i Norge innbefattet høringer. 

Aktiviteter i 2020: 
- 8 stk komitemøter norsk komite 
- 2 stk Nordiske komitemøter hver over 2 dager 
- 2 stk Europeiske komitemøter hver over 2 dager.  
- Innsending av kommentarer på mottatte foreløpige utkast til Eurokode 7 
- Bemanning med norske representanter i 10 stk TGer for «siste» runde med innspill / kommentarer 

til Eurokode 7.  
- Det er 15 - 20 personer i Norge fra ulike firma som aktivt deltar i arbeidet med kommentarer og 

innspill til ny Eurokode 7. 

Komiteleder:  Astri Eggen, Veidekke 
Sekretær: Morten Lund, Standard Norge. 
+ 6 stk representanter fra fagmiljøet 
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SN/K 081 Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser 
Formål: 
Revidere og utarbeide norske standarder innen området, deriblant NS 3420 del D.  
Speilkomite til CEN/TC 341 – Geotechnical Investigation and Testing og ISO/TC 182 – 
Geotechnical Investigation and Testing. 

Aktiviteter i 2020: 
- Kun 1 stk komitemøte grunnet korona 
- 4 norske deltakere i ulike WG’er.  

Komiteleder:  Kristoffer Kåsin, NGI 
Sekretær: Morten Lund, Standard Norge 
+ 8 stk representanter fra fagmiljøet 

SN/K 415/AG1 NS 3420, del F – Grunnarbeider – del 1 - løsmasser 
Formål: 
Revidere NS 3420 del F når det gjelder løsmasser. 

Aktiviteter i 2020: 
- 11 stk komitemøter 
- Revisjonen klar for høring fra komiteen. 

Leder/ sekretærbistand: Morten Lund, Standard Norge. 
+ 9 stk representanter fra fagmiljøet.   

SN/K 416 NS 3420, del G – Grunnarbeider – del 2 
Formål: 
Revidere NS 3420 del G. 

Aktiviteter 2020: 
- 9 stk komitemøter for revisjon av NS 3420 Del G 
- Pr-EN 12063 Spuntvegger diskutert 

Komiteleder:  Morten Lund, Standard Norge 
Sekretær: Tom Erik Larsen, Standard Norge 
+ 17 stk komitemedlemmer fra fagmiljøet 

SN/K 064 Eurokode - Speilkomite for CEN/TC 250/SC 10, EN 1990 
«Pålitelighet» 
Formål: 
Følge arbeidet med oppdatering og revisjon av EN 1990 med fokus på pålitelighet. 

Aktiviteter 2020: 
- 4 stk komitemøter 
- Standard Norge holdt kurs i oktober 2020. «Kontroll av prosjektering og utførelse av 

konstruksjoner» 

Komiteleder: Torgeir Moan, NTNU 
Prosjektleder i Standard Norge: Roald Sægrov 
+ 11 komité medlemmer fra ulike firma/etater. 
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Geoteknisk deltakelse: 
Astri Eggen, Veidekke  
Einar John Lande, NGI 

SN/K 370  Norsk speilkomite for overordnet nivå i Eurokode arbeidet CEN/TC250 

Mandat: 
Komiteen skal: 

- Som speilkomite ivareta norske interesser i CEN/TC 250 og herunder overvåke, delta i og 
følge opp det europeiske arbeidet. 

- Der det er behov for det, arbeide for å rekruttere norske eksperter til det europeiske arbeidet 
under TC250 

Aktiviteter 2020: 
- 1 stk komitemøter 

Komiteleder: Nicolas Neumann, Multiconsult 
Prosjektleder i Standard Norge: Roald Sægrov 
+ 10 stk som representerer standardkomiteene for de fagstandardene som er under revisjon.  
Representant for Eurokode 7: Astri Eggen. Veidekke  
Representant for Eurokode 8: Amir Kaynia, NGI 
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MØTEVIRKSOMHET I 2019 

4.-7. mars  
Grunnboreskolen 

7. mars, NGI, Oslo
Eldres Forum – Hva har vi lært – (og kanskje siden glemt)? 

27. mars, Sweco Norge, Oslo
Generalforsamling og "Når telen går". 

6. juni, Multiconsult, Oslo
Fagdag - Grunnvannsproblematikk 

22. august, Vegdirektoratet, Oslo
"Yngres Dag". 

29. oktober
Kurs i armert jord 

6.-7. november 
Kurs i peleveiledningen 

19. november, NGI, Oslo
Frostdagen 2019. 

GEOTEKNIKKDAGEN 22. NOVEMBER 2019 

Fellessesjonen – Bergmekanikk / Geoteknikk: 

• Utvidelse av deponikapasitet på Langøya
Marius Mathisen Søvik, NGI

• Ufordringer med vann i undergrunnsprosjektet i urbane områder - er det mulig å sikre
null setningsskader?
Kristin Hilde Holmøy, NGI

Sesjonen Geoteknikk: 

• Boretårn til gravemaskin for geotekniske grunnundersøkelser
Eigil Haugen, Ole Vidar Kirkevollen, Daniel Jergling, SVV reg sør
Robert Handberg, Geosafe AS

• Permanente spuntkonstruksjoner med krevende grunnforhold - Monitorering og
sikkerhet
Sigmund Brekke Langelid, Cautus Geo
Bernhard Naglestad, Multiconsult
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• Follobanen: Jet Grouting works done under time pressure
Dominik Gächter, Keller Geoteknikk AS

• E39 Svegatjørn – Rådal, Høy rørveggkonstruksjon for portaler ved Sørås
Andreas Bratheland, Norconsult AS

• InterCity Østfold, Geotekniske fagmodeller ved bruk av Civil 3D
Kari E. Lien Johnsen, Multiconsult

• Farrisbrua – Fundamentering på pilarer, stålrør med 2 meters diameter
Rolf Rødsand, Rambøll

• Zhor – Geoteknisk prosjektering og oppfølging av installasjon av installasjon av
subseastrukturer offshore Egypt
Erik Sørlie, Multiconsult

• Skredproblematikk i strandsonen - hva har vi lært av tidligere hendelser?
Jean-Sébastien L'Heureux, NGI

• VA-sluppen – Tunnelering i kvikkleire med åpen trykkfast front
Mia Bek, Multiconsult

MØTEVIRKSOMHET I 2020 

25. februar, NGI, Oslo
Eldres Forum – Spesielle geotekniske prosjekter – hvordan havnet vi på den løsningen? 

10. juni, kommentar frist for utsendte dokumenter
Generalforsamling. 

27. november, digitalt
Jubileumswebinar, NGF – de neste 70 år 

GEOTEKNIKKDAGEN 2020 
Avlyst på grunn av Covid-19 pandemien. 
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LAURITS BJERRUMS MINNEFOND 

Minnefondet ble avviklet i 2019 og en komitee opprettet for Bjerrumforedraget. Balansen i 
regnskapet ble overført til NGFs regnskap. 

RESULTATREGNSKAP 
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SAMARBEID MED NFF OG NBG 

Det arrangeres felles møter med NFF og NBG ifm planlegging og evaluering av høstseminaret. 

Det ble avholdt et møte 2019-05-20 hvor Vegard Woldsenegn, Carsten Hauser og Geraldine Sørum 
representerte NGF. Det var enighet om å endre avtalen om fordeling av overskudd fra høstseminaret 
som er fra 1990. Ny avtale ble undertegnet 2019-10-01. 

DEN INTERNASJONALE FORENINGEN (ISSMGE) OG VÅRT 
INTERNASJONALE SAMARBEID 

NGF er medlem av ISSMGE og bidro med ca. kr 140,- per medlem i kontingent. 

Norsk deltakelse i komiteene var som følger: 

TC101 Laboratory Stress Strain Strength Testing of Geomaterials Rune Dyvik 

TC102 Ground Property Characterization from In-situ Tests  Kristoffer Kåsin 

TC103 Numerical Methods in Geomechanics Lars Andresen 

TC 201 Geotechnical Aspects of Dykes and Levees and 
Shore Protection   Arjen Kort 

TC202 Transportation Geotechnics    Vikas Thakur 

TC203 Earthquake Geotechnical Engineering and Associated Problems Jörgen Johansson 
Amir Kaynia 
Farzin Shahrokhi 

TC208 Slope Stability in Engineering Practice   Jean-Sébastien L'Heureux 
Farrokh Nadim 

TC209 Offshore Geotechnics Ana Page 
Youhu Zhang 

TC210 Embankment Dams Kaare Høeg 

TC212 Deep Foundations  Amir Kaynia 

TC216 Frost Geotechnics Anne-Lise Berggren 
Arne Instanes 

TC221 Tailing and Mine Wastes Øyvind Torgersrud 
Luca Piciullo 
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TC304 Engineering Practice of Risk Assessment and Management Zhongqiang Liu 
Yutao Tan 
Farrokh Nadim 

TC307 Sustainability in Geotechnical Engineering Tone Smaavik 

TC309 Machine Learning and Big Data Zhongqiang Liu 
Byron Quan Luna 
Vikas Thakur 
Sigurdur Már Valsson 
Gustav Grimstad 

ERTC7 Numerical Methods Steinar Nordal 
Hans Petter Jostad 

JTC1 Natural Slopes and Landslides Suzanne Lacasse 

I tillegg henvises til ISSMGEs web-sider på www.issmge.org. 
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LOVER FOR NORSK GEOTEKNISK FORENING – (Vedtatt 27. mai 2004) 

§ 1 Navn

(1) Foreningens navn er Norsk geoteknisk forening 
(Norwegian Geotechnical Society), stiftet 14. april 1950. 

(2) Foreningens sete er i Oslo.  Foreningen er tilsluttet the International Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering. 

§ 2 Formål

(1) Foreningens formål er: 

(a) Å samle alle norske geoteknikere i felles arbeide for å lette utvekslingen av kunnskaper og 
erfaringer om geotekniske spørsmål. 

(b)  Å virke for samhold, solidaritet og kollegialt samarbeide. 

(c) Å representere landet utad i internasjonalt samarbeide innen geoteknikk. 

§ 3 Opptagelse av medlemmer

(1) Som medlemmer kan opptas personer med geoteknikk som hovedyrke. Dessuten kan opptas personer 
som gjennom sin virksomhet har vitenskapelig eller praktisk tilknytning til geoteknikk. 

Studenter som tar sitt avsluttende eksamensarbeid i geoteknikk kan opptas som studentmedlemmer. 

Videre kan firma og institusjoner innenfor geoteknikk, eller som gjennom sin virksomhet har 
vitenskapelig eller praktisk tilknytning til geoteknikk, opptas som støttemedlemmer. 

Støttemedlemmer har ikke plikter og rettigheter som ordinære personlige medlemmer og har ikke 
stemmerett på foreningens møter og generalforsamling. Støttemedlemmer kan av styret gis spesielle 
rettigheter i form av adgang til annonsere i medlemsbrev, årsberetning m.v. 

(2) Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Søknader om personlig medlemskap må inneholde 
opplysninger om relevant utdanning, praksis og interessefelt. 

§ 4 Æresmedlemmer

(1) Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har innlagt seg overordentlige fortjenester av 
foreningens virksomhet, eller som på en særlig fremragende måte har gjort seg fortjent av geoteknisk 
vitenskap eller praksis. 

(2) Æresmedlemmer utnevnes av styret etter enstemmig innstilling fra rådgivende utvalg.  Styrets vedtak 
må være enstemmig. 

§ 5 Opphør av medlemskap

(1) Utmeldelse må skje skriftlig til styret og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter at 
utmeldelsen er kommet styret i hende. 

(2) Medlem som står til rest med to års kontingent og som unnlater å betale trass i skriftlig varsel, skal 
strykes som medlem.  Vedkommende kan bare gjenopptas etter at skyldig kontingent er betalt. 

§ 6 Medlemmenes plikter

(1) Ethvert medlem plikter å motta valg til verv hvis det ikke i løpet av de siste fem år har hatt noe verv 
innen foreningen. 
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(2) Ethvert medlem skal rette seg etter foreningens etiske regler, som er de til enhver tid gjeldende regler 
for Norske Sivilingeniørers Forening (NIF). 

§ 7 Medlemskontingent

(1) Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. 

(2) Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. 

Studentmedlemmer betaler halv medlemskontingent. 

Medlemmer over den alminnelige pensjonsalder skal ikke betale kontingent, såfremt de har minst 10 års 
medlemskap. 

§ 8 Medlemskap i faglige forbund m.v.

(1) Foreningen kan etter vedtak av generalforsamling melde seg inn i faglige forbund eller selskaper. 

§ 9 Stemmegivning

(1) Stemmerett har alle ordinære medlemmer og æresmedlemmer. 

(2) Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig forhåndsstemme som skal sendes i merket og lukket 
konvolutt og som må være styret i hende før generalforsamling eller medlemsmøte finner sted. 

(3) Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende ved behandling av alle andre saker enn valg.  Oppstår 
det stemmelikhet ved valg, skal det foretas omvalg.  Hvis det også ved omvalget oppstår stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 10 Styret

(1) Foreningens styre består av leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer, dessuten velges 
varastyremedlem. Samtlige har to års funksjonstid. 

(2) For at styret skal være beslutningsdyktig, må det være fulltallig.  Alle vedtak fattes med simpelt flertall, 
unntatt utnevnelse av æresmedlemmer. 

§ 11 Styrets plikter

(1) Styret har følgende plikter: 

a) Håndheve foreningens lover.

b) Utføre eller besørge utført foreningens daglige arbeide og   ta seg av samtlige oppgaver innen
foreningens virksomhet som ikke ved denne lov er tillagt andre.

c) Representere foreningen utad.  Hvis det er ønskelig at foreningen er representert hvor ingen fra
styret er til stede, kan styret la et annet medlem representere foreningen.

§ 12 Rådgivende utvalg

(1) Utvalget skal virke som et råd for styret, samt som valgkomité. 

(2) Utvalget består av leder og to medlemmer.  Samtlige har tre års funksjonstid. 

(3) Utvalget skal gi innstilling til valg til alle verv som skal besettes ved valg på den ordinære 
generalforsamling, samt til utnevnelse av æresmedlemmer.  Innstilling til valg skal være styret i hende 
innen 1. februar, og skal inntas i innkallingen til ordinær generalforsamling. 
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§ 13 Ordinær generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år, og skal innkalles ved 
brev til hvert medlem med minst 14 dagers varsel. 

(2) Leder - i hans fravær nestleder i det styret som har innkalt til generalforsamling - skal lede 
forhandlingene. 

(3) Dagsordenen som skal følge innkallingen, skal omfatte: 

(a) Styrets årsberetning. 

(b) Regnskap for kalenderåret. 

(c) Styrets oversikt over økonomiske disposisjoner etter kalenderårets utgang. 

(d)  Valg av styre.  Hvert annet år valg av leder og ett styremedlem, de andre år valg av nestleder, 
sekretær og ett styremedlem. 

(e)  Valg av rådgivende utvalg.  Hvert 3. år leder, de andre år et medlem. 

(f)  Valg av revisor m/varamann. 

(g)  Valg av Laurits Bjerrums Minnefonds styre, § 3 i Laurits Bjerrums Minnefonds statutter. 

(h)  Fastsettelse av neste års kontingent og godkjenning av budsjett. 

(i) Andre saker som av styret eller andre er forlangt behandlet av generalforsamlingen og som er 
innkommet til styret innen 1. februar og som er kunngjort i innkallelsen. 

(4) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak om lovendring og oppløsning, kfr. § 16 og 17. 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

(1) Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det, eller minst 15 medlemmer 
forlanger det, og skal innkalles etter de samme regler som gjelder for ordinær generalforsamling.  I 
innkallelsen skal angis hvem som har begjært ekstraordinær generalforsamling og hvilke saker som skal 
behandles. 

(2) For ledelse av forhandlingene og for krav til gyldig vedtak gjelder bestemmelsene i § 13, (2) og (4). 

§ 15 Medlemsmøte

(1) Medlemsmøte holdes når styret bestemmer eller minst 10 medlemmer forlanger det.  Det skal innkalles 
med minst 8 dagers varsel.  Dagsordenen skal følge innkallelsen.  Rene foredragsmøter kan imidlertid 
avholdes selv om 8 dagers varsel ikke kan gis. 

(2) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. 

§ 16 Lovendring

(1) Vedtak om lovendring kan bare gjøres av generalforsamlinger.  For å være gyldig krever vedtaket 2/3 
flertall i to på hverandre følgende generalforsamlinger. 

§ 17 Oppløsning

(1) Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare gjøres av generalforsamlinger.  For at vedtak om 
oppløsning skal være gyldig, må forslaget i to på hverandre følgende generalforsamlinger ha oppnådd et 
stemmetall på 2/3 av antall medlemmer, og de som har stemt mot må være færre enn 15. 

(3) Den siste generalforsamling som vedtar oppløsning av foreningen skal også fatte vedtak om 
disponeringen av foreningens midler. 
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LOGOER STØTTEMEDLEMMER – oppdateres i tillegg til reklamene 

Støttemedlemmer klasse I Støttemedlemmer klasse II Støttemedlemmer klasse III 

COWI AS Entreprenørservice A/S Cautus Geo AS 

Multiconsult AS Fundamentering AS Fugro Geotechnics AS 

Norconsult AS Løvlien Georåd Geomek Stockholms geomekaniska AB 
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http://www.cowi.no/
http://www.entreprenorservice.no/
http://cautusgeo.com/
http://www.multiconsult.no/
http://www.fas.no/
http://www.fugro.com/
http://www.norconsult.no/
http://georaad.no/
http://www.geomek.com/


Støttemedlemmer klasse I Støttemedlemmer klasse II Støttemedlemmer klasse III 

Norges Geotekniske Institutt Glasopor AS Geonor AS 

Leca Norge AS Rambøll Norge AS GeoSafe AS 

ÅF Engineering AS SSAB Golder Associates AS Norge 

Romerike Grunnboring SINTEF Byggforsk AS ViaCon AS 
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http://ngi.no/no/
http://www.glasopor.no/
http://www.geonor.no/
http://ngf.no/?attachment_id=1594
http://www.ramboll.no/
http://www.geosafe.no/
http://www.ssab.no/
http://ngf.no/wp-content/uploads/2018/05/Horizontal20Logo20-20Full20Color.jpg
http://www.rgb.as/
http://www.sintef.no/Byggforsk/#/
http://ngf.no/wp-content/uploads/2019/04/logo-viacon-2015-rgb-prof-eci.jpg


Støttemedlemmer klasse I Støttemedlemmer klasse II Støttemedlemmer klasse III 

Mesta AS SWECO Norge AS Keller Grundlägging 

Centrum Pile Veidekke Trimble Solutions Gothenburg AB 

Maskinentreprenørenes Forbund   ERA Geo AS 
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http://http/www.mesta.no/
http://www.sweco.no/no/Norway/
http://www.kellergrundlaggning.se/
http://www.veidekke.no/
http://ngf.no/wp-content/uploads/2015/03/trimbleR_b_2007x470px_RGB_300dpi.png
http://ngf.no/wp-content/uploads/2018/11/Logo-ERA-Geo-v2.jpg


Støttemedlemmer klasse I Støttemedlemmer klasse II Støttemedlemmer klasse III 

Akershus Grunnboring A/S        PTO teknikk AS 

GeoVita AS 

Fransefoss Minerals AS 

Terraplan 
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http://ngf.no/wp-content/uploads/2018/07/logo-pto.jpg
http://ngf.no/wp-content/uploads/2019/05/Fransefoss.png


TRYGG GRUNN
Vårt fagmiljø innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og 
grunnundersøkelser sikrer at morgendagens prosjekter 
bygges på trygg grunn.

www.cowi.no

http://www.cowi.no


MULIGGJØRING
I Multiconsult har vi i over 100 år muliggjort prosjekter av 

stor samfunnsmessig betydning. For oss handler jobben 

vår om å se muligheter der andre ser hindre. Vi skal 

sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. 

Dette har gjort oss til det ledende rådgiver- og 

prosjekteringsselskapet vi er.

Les mer på multiconsult.no

Tonstad vindkraftverk: Multiconsult

Ski stasjon: Nicolas Tourrenc

Deichman Bjørvika: Thomas Haugersveen



Romerike Geoteknikk AS er et 
nyopprettet datterselskap til RGB 
(Romerike Grunnboring AS).  
RGB har vokst organisk etter sin 
etablering i 2012 med økende 
kundemasse innenfor grunn-
boring. Vi har siden 2019 levert 

geoteknisk prosjektering og 
konsulenttjenester. Basert på 
økende behov og kundemasse 
har vi valgt å separere dette i et 
eget selskap, vi samarbeider tett 
internt for å kunne gi en komplett 
leveranse. Romerike Geoteknikk 

leverer geotekniske rapporter/
vurderinger  til  alt  fra 
privatpersoner og utbyggere til 
store entreprenørselskaper og 
offentlige etater. Vi innehar sentral 
godkjenning i tiltaksklasse (3) for 
både prosjektering  og  kontroll i 

geoteknikk.  
I september kommer en ny ansatt 
til teamet vårt. Ta kontakt for en 
hyggelig geo-prat, eventuelt se 
på vår hjemmeside: 

www.geoteknikk.no  

WWW.GEOTEKNIKK.NO 
Vi brenner for geoteknikk

http://www.geoteknikk.no


www.mesta.no

Grunnboring og grunnundersøkelser

Vi leverer:
• Totalsondering
• Dreietrykksondering
• Fjellkontroll
• Trykksondering (CPTU)
• Manuell cobraboring
• Vingeboring
• Grunnvannstandsmåling/Poretrykksmåling med  
 og uten logging samt fjernavlesning
• Nedsetting av miljøbrønner
• Naverboring, opptak for poseprøver
• Opptak for miljøtekniske undersøkelser
• Stempelprøvetaker
• Ø54 mm kompositt/stålsylinder
• Ø72/75/76 mm kompositt/stålsylinder
• Innmålinger & utsetting av borpunkter med GPS
• Laboratorietjenester
• Data-/Geoteknisk Rapport

Mesta har en egen avdeling som utfører en rekke ulike typer oppdrag knyttet til grunnboring.
Vi har stor fleksibilitet, kort leveringstid og et stort fokus på kundens behov. Mesta har flere 
nye borerigger med kunnskapsrike og erfarne borledere, prosjektingeniør og egen klarg jører.

Anleggsleder Ole Randmæl   ole.randmel@mesta.no   Tlf: 47914510 



www.mesta.no

Hver enkelt jobb vi utfører detaljplanlegges og risiko- 
vurderes. Uavhengig av om vi jobber for Statens veg-
vesen, Bane Nor, Nye Veier, offentlige foretak, kommuner, 
ulike entreprenører, rådgivere eller private, skal våre 
kunder være trygg på at HMS ivaretas på en god måte, 
og at arbeidet holder høy kvalitet.

Mesta har ISO:9001 og ISO:14001 sertifisering, og ar-
beider systematisk med miljø- og kvalitetsledelse. Vi er 
medlem i Norsk Geoteknisk forening og arbeider etter 
deres veiledning samt NS 8020. 

Mesta er både ansvarsforsikret og har prosjekt og en-
treprenørforsikring. Vi er med i ulike leverandørregistere 
som StartBANK, TransQ og Achilles.

Mesta prioriterer høy kvalitet på produktene vi leverer. 
Vi har en stabil og erfaren avdeling, og alle ansatte har 
g jennomført Grunnborerskolen. 

Laboratorietjenester og geoteknisk datarapport
I samarbeid med rådgivende ingeniør kan vi levere data-/
geotekniske rapporter og beregninger etter oppdrags-
givers ønske og behov.

Fokus på Kvalitet og HMS 
Helse, miljø og sikkerhet er førsteprioritet i alt arbeid som utføres av Mesta og våre resultater 
har i mange år vært bedre enn bransjegjennomsnittet. 

Anleggsleder Ole Randmæl   ole.randmel@mesta.no   Tlf: 47914510       

Kontakt

Mesta leverer også en rekke ulike 
entreprenørtjenester utover 
grunnboring. Ta kontakt hvis du 
har noe du skal ha utført i dag!

Ole Divino Randmæl
Anleggsleder

Tlf.  47914510
ole.randmel@mesta.no 



PELING
SPUNTING

FORANKRING

www.fas.no



www.ssab.com

SSAB Tubular Products

STEEL CONSTRUCTIONS 
FOR A STRONGER, 
LIGHTER AND MORE 
SUSTAINABLE WORLD
Follow our way to fossil-free steel and learn more about SSAB Steel Piles, 
SSAB Hollow Sections and SSAB Open Sections at ssab.com



Optimera ditt projekt 
med specialister inom 
grundläggning och geoteknik

geomek.se

grundläggning & geoteknik

Geomek G12B

Sondering

Sand & bentonit

Mitsubishi borrsystem

MAI självborrande stag

Instrumentering
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