
   

p:\intern\avdelinger\kvalitetssikring og hms\ngf\20051004\årshefte\2020\styrets beretn_2020.doc 
 

STYRETS BERETNING 2020 
 
 
Styre- og medlemsmøter 
Styret har avholdt 12 møter i 2020, og det er gitt ut 6 medlemsbrev. Informasjon er også 
formidlet via e-post til ca. 95 % av våre medlemmer. Det er avholdt Eldres Forum med ca. 
100 deltagere og et jubileumswebinar med ca. 230 deltagere.   
 
Informasjon om foreningen og våre møter fremover legges ut på foreningens websider, 
www.ngf.no. 
 
 
Foreningens økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kr 1 290 821 i forhold til et budsjettert overskudd på 
kr 92 000.  Differansen skyldes avvik i forhold til budsjett på både inntekts- og utgiftssiden.  
Inntekter fra kurs var mindre enn budsjettert, mens salg av veiledere var mer enn budsjettert. 
 
På utgiftssiden er det mindre på flere poster på grunn av redusert aktivitet hovedsakelig på 
grunn av korona situasjonen. Det ble det ikke utdelt diplompris eller stipend i 2020. 
 
Foreningens økonomi er tilfredsstillende, med midler satt av til bl.a. komitefondet for å sikre 
fortsatt støtte til komiteenes innsats for foreningen. 
 
 
Tekniske og administrative komiteer 
NGF hadde byggegropveilederkomitéen, peleveiledningskomitéen, geosyntetkomiteen, frost i 
jordkomiteen, grunnundersøkelseskomiteen, videreutdanningskomiteen og geodynamikk- og 
vibrasjonskomiteen i arbeid i 2020. Detaljene for komitéenes arbeid vil bli gitt i årsheftet og 
legges ut på NGFs nettsider.  
 
Mange av NGFs medlemmer er også aktive i komiteer både på europeisk og internasjonalt 
plan. Informasjon om denne aktiviteten vil bli gitt i årsheftet.  
 
 
Medlemmer 
Foreningen hadde 695 medlemmer ved utgangen av 2020, hvorav 79 pensjonister. Det er 48 
flere medlemmer enn i 2019 (647 medlemmer).  
 
Støttemedlemskap i foreningen ble opprettet i 1987 for firma og institusjoner innenfor 
geoteknikk.  Kontingenten for støttemedlemskap er delt i tre klasser.  Medlemskapet gir 
presentasjon av firmaets logo i årsberetningen og på websidene http://ngf.no/?page_id=113. 
Støttemedlemmer klasse 1 får logoen rullerende på hoved websiden. NGF takker alle 
støttemedlemmene for det viktige bidraget de gir til NGFs økonomi. 
 
Følgende bedrifter er pr. 2020-12-31 registrert som støttemedlemmer: 
 
Klasse1 
 Centrum Pile AB (https://www.centrumpile.se/) 
 COWI AS (www.cowi.no)  
 Leca Norge AS (www.weber-norge.no  www.leca.no) 
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 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) 
 
Klasse 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) 
 
Klasse 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) 
 
 
Kurs og konferanser 
Ingen kurs ble avholdt i 2020. 
 
Geoteknikkdagen ble ikke holdt i 2020 på grunn av korona situasjonen. Den ble erstattet av et 
webinar for å markere at foreningen er 70 år. 
 
 
Stipend 
Det ble ikke delt ut stipend i 2020. 
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Diplompris 
Det ble ikke delt ut diplompris i 2020. 
 
 
DIBK 
Etter flere henvendelser fra NGFs medlemmer, valgte NGFs styre å sende et brev til Direktoratet 
for byggkvalitet, 2019-11-27, om utfordringer med sentral godkjenning for geoteknisk 
prosjektering. Medlemmer var informert om brevet gjennom medlemsbrev 1,2020. Brevet 
resultert i et møte med DIBK 2020-02-11. En oppfølging av det møtet er et ønske fra DIBK at 
NGF holder en presentasjon om geoteknikk for direktoratet. Igjen ble koronasituasjon et hinder og 
presentasjonen er flyttet til 2021. Styret sendte 2020-09-01 i tillegg et høringssvar til Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet i forbindelse med Byggkvalitetsutvalgets rapport «Forsvarlig 
byggkvalitet». Dette ble det informert om i medlemsbrev 4,2020. 
 
 
Forbindelse med foreninger i Norden 
Foreningen er i kontakt med den danske (DGF), svenske (SGF), finske (FGF) og islandske 
(IGF) foreninger. Det var ikke arrangert et nordisk styremøte i 2020 da NGM ble utsatt på 
grunn av koronasituasjonen.  
 
 
 
Oslo 2. mars 2021 
 
 
 
Magnus H. Brubakk Hanne Ottesen  Sigurd Holo Leikarnes Trude Ørbech  Carsten Hauser 

Leder   Nestleder Styremedlem  Styremedlem  Sekretær 
 
 
 
 
 


