
By Arild Aa. Andresen
Norwegian Geotechnical Institute

LAURITS BJERRUMS FORNEMl\.1ELSE FOR UTSTYR
Laurits Bjerrum 's insight regarding equipment

Laurits Bjerrum's 15th Memorial Lecture
March 15, 1995

Preface and summary

Laurits Bjerrum had a remarkable percep-
tion of many things, including laboratory
and field testing equipment. His profound
interest in the topic is clearly manifested by
the record of geotechnical apparatus, de-
vices and mechanical gadgets that were de-
veloped in Norway during the period 1951
to 1973 when he was director of the Nor-
wegian Geotechnical Institute (NGI). To
him, equipment was an indispensable tool, a
tool that geotechnical engineers needed to
solve the numerous problems they encoun-
tered in their work. Bjerrum's interest in
equipment, combined with his fantasy and
extensive network of professional contacts;
his unique ability to recall what he had seen
in his travels or read in the literature; and
his remarkable ability to create enthusiasm
among his colleagues made it a pleasure to
work with him in developing the equipment
he wanted the profession to have. Central
in the development work at NGI was Arild
Andresen, the author of this paper, who
was head of the mechanical design section
at NGI for more than three decades.

In his Laurits Bjerrum Memorial
Lecture, Arild Andresen presented a
historical review of the principal
developments that took place in Norway
between 1951 and 1973 in the design and
use of equipment for geotechnical
investigations in the laboratory and in the
field.

The paper starts with a status report of
the situation in Norway in 1951 when
Laurits Bjerrum came to Norway to head
the newly created "Geotechnical Office"
which ultimately came to be NGT. At this
time the main centres of geotechnical

activity were the State Railways, the Public
Roads Administration and Norsk Teknisk
Byggekontroll, a private company that
provided geotechnical consulting services.
Testing and site investigation were
dominated primarily by equipment and
methods in use at the time by the Swedish
State Railway's geotechnical office. The
equipment park consisted mainly of the
Swedish weight sounding device, the 40
mm piston sampler and the fall-cone
apparatus for strength determination.

Bjerrum's first step was to purchase
equipment from abroad, primarily from
Sweden and England, in order to get the
newly created Geotechnical Office off to a
quick start. This was followed by a con-
tinuous R&D program aimed at developing
new equipment for laboratory testing and
site investigations well-suited for Norwe-
gian conditions, an on-going task that con-
sumed much of his time and a significant
part of NG!' s resources. This effort dealt
not only with equipment but it included as
well testing methods and procedures for
sample preparation and handling, particu-
larly for testing soft or sensitive clays.

In 1967, in connection with the Fourth
European Geotechnical Conference which
was held in Oslo, NGI arranged a large ex-
hibition of geotechnical testing equipment
used at the time in Norway for research and
consulting work. In his paper, Arild An-
dresen, describes the various apparatus that
were displayed in the exhibit which in-
cluded most of the new equipment that had
been developed under Bjerrum's guidance.
Included in the exhibition was a display of
vibrating-wire sensors for field instrumen-
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tation applications, also an area of interest
that was high on Bjerrum's list of priorities.
The most impressive item on display was
the one-meter diameter in situ shear box. A
unique self-boring device that was used to
perform in situ shear tests to depths of ap-
proximately 12 m in soft clay. Incidentally,
Bjerrum initially wanted the diameter of the
device to be 1.25 m, a desire based on the
diameter of a round conference table in his
office, but after discussing the practical as-
pects of making the device with Arild An-
dresen he agreed, somewhat reluctantly, to
reduce the diameter to one meter.

In his lecture Arild Andresen dealt next
with technical details of specific field
equipment including automation and re-
finements in the vane borer, piston sam-
plers, penetrometers and other sounding
devices. This survey included a description
of a unique gas operated wireline piston
sampler developed for taking 54 mm di-
ameter undisturbed samples of sediments at
the bottom of the fjords. The device,
which used rocket fuel to operate the pis-
ton sampler has been used successfully in
water depths up to 500 m.

After reviewing the developments in
field equipment Arild Andresen went on to
the details of specific laboratory equipment
including triaxial testing equipment, various
types of apparatus for shear testing and oe-
dometers. The demand for much of the
equipment developed at NGI eventually
became so large in Norway and abroad that
Geonor A/S was established for manufac-
ture and marketing of this equipment.

In the last part of his presentation, Arild
Andresen, dealt with offshore geotechnical
engineering in the North Sea, an era that

Bjerrum set the framework for at NGI but
never fully experienced because of his un-
timely death in 1973. In Arild Andresen's
presentation of offshore equipment he in-
cluded offshore penetration testing, plate
loading tests, instrumentation of structures
and the outfitting of M/S Ferder, the first
Norwegian drill ship for offshore site in-
vestigations. In the lecture he described the
sequence of events that led up to the first
offshore cone penetration tests which were
carried out in 1972 at the proposed site for
Philips Petroleum Company's Ekofisk
Storage Tank, the first gravity base struc-
ture installed in the North Sea. This case
history exemplifies not only Bjerrum's
characteristic attitude that everything was
possible no matter what the obstacles were,
and for those who were involved in that
exciting project, it was just another exam-
ple where Bjerrum's enthusiam more than
convinced everyone that it could indeed be
done!

In his Laurits Bjerrum Memorial Lecture
Arild Andresen has done the Norwegian
geotechnical community a great service by
providing a written historical review of the
development of geotechnical equipment in
Norway between 1951 and 1973. A review
in which he has taken care to acknowledge
the contributions of those who have been
involved in this pioneering work. A review
in which he has skilfully blended technical
details and historical events with personal
observations and humour.

Elmo DiBiagio
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LAURITS BJERRUMS FORNEMMELSE FOR UTSTYR

Laurits Bjerrums femtende minneforedrag
15 mars 1995

1 INNLEDNING

Jeg er takknemlig for å få holde dette fore-
draget. Det har vært mitt privilegium å
arbeide med utstyr for L. Bjerrum. Fore-
draget blir et tilbakeblikk på utstyr og ut-
styrsutvikling i L. Bjerrums tid fra høsten
1951 og til hans altfor tidlige død i 1973.
Stort sett er utstyret tidligere beskrevet i
NGIs publikasjoner så dette blir lite nytt.
Det blir mer historikk enn teknikk, og mer
et flaneri enn en seriøs avhandling.

L. Bjerrum hadde fornemmelse for
mangt, også for utstyr. Utstyr var for ham
et nødvendig hjelpemiddel til å løse de
mange geotekniske oppgaver som dukket
opp. L. Bjerrum hadde fantasi, en utstrakt
kontaktflate og en imponerende hukom-
melse fra all den litteratur han hadde gått
igjennom og alt han hadde sett. Dette og
hans eyne til å skape entusiasme gjorde det
moro å arbeide for ham.

L. Bjerrum kunne da han kom hit se til-
bake på en allsidig l O-årig praksis som
geotekniker, først i Danmark hos råd-
givende ingeniører Chr. Ostenfeld og W.
Jønson, og senere i Sveits ved Erdbau-
abteilung der Versuchsanstalt fur Wasser-
bau und Erdbau ved ETH i Zürich. Han
hadde ved besøk i Sverige, Finland, Neder-
land og England blitt kjent med utstyr og
metoder og ved deltakelse i internasjonale
konferanser ratt en rekke kontakter.

Status i 1951

Hvordan sto det til med geoteknikken i
Norge da L. Bjerrum tiltrådte 2 oktober
1951? NSBs geotekniske kontor var opp-
rettet i 1922, Veglaboratoriet i 1937.
Norsk Teknisk Byggekontroll utførte grunn-

Arild Aa. Andresen
Norges Geotekniske Institutt

undersøkelser og geoteknisk rådgivning
med S. Skaven Haug som konsulent.
Ingeniørfirmaene Haukelid og Knoph
kunne se tilbake på flere års virksomhet
innen faget.

Miljøet var preget av svensk jernbane-
geoteknikk og i Norge sentrert rundt S.
Skaven Haug (foto 1). Ved sine under-
søkelser av leirenes skjærstyrke( 1) gjorde
han det praktisk mulig å anvende den
svenske konusmetoden. Utstyret som var i
bruk i 1951, dreiebor, <I> 40 mm prøvetaker
og konusapparat var stort sett som beskre-
vet av lOlsson (foto 2) i "Slutbetänkande"
fra Statens Järnvägärs Geotekniska Kom-
misjon av 1922 (2).

Foto 1Sverre Skaven Haug

Hjelpeutstyr som foringsrør med utløsbar
spiss, skovlbor og steinsakser var i bruk. I
torv hadde man eventyrforfatteren P. Chr.
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Asbjørnsens kannebor. I faste og grove
masser hadde brønnboringsfirmaene line-
borutstyr.

NSBs geotekniske kontor hadde modifi-
sert og komplettert utstyret. I tillegg ble
det brukt ødometer etter A. Casagrandes
modell med direkte loddlast. Veglaborato-
riet hadde også et skjærapparat fra Statens
Geotekniska Institut (SGI) (3). NGF ble
etablert i 1950. Logoen viser et enakset
trykkforsøk, men en konus hadde kanskje
vært riktigere på det tidspunkt.

Foto 2 John Olsson

2 INNKJØP AV UTSTYR

2.1 Engelsk utstyr

L. Bjerrum hadde før sin tiltredelse anbefalt
at Kontoret for geoteknikk skulle kjøpe inn
et triaksialutstyr fra England bestående av
en presse og en selle med tilbehør, et en-
akset trykkapparat og et Atterbergs støt-
flytegrenseapparat. Ikke noe av utstyret
var i bruk her på den tiden. Han anbefalte
også innkjøp av 200 "henkognings" glass.
Med min bakgrunn fra våtsikting på Veg-
laboratoriet trodde jeg at det var 2 I beger-
glass for inndampning av finstoff. Da

L. Bjerrum kom hit og inspiserte de inn-
kjøpte varene ble han høylig forundret over
det store antall begerglass. Han hadde
ment hermetiseringsglass for oppbevaring
av prøver. "Det er jo Norgesglass det", sa
jeg. Noen språkforvirring var det i starten.

2.2 Svensk utstyr

Våren 1952 fikk jeg være med L. Bjerrum
til Stockholm. Vi besøkte SGI og Borros
AB og jeg ble høylig imponert. SGI hadde
siden opprettelsen i 1944 utviklet en rekke
utstyr som var langt forut for sin tid:
Maskinsonde, vingebor, prøvetakere, folie
kjernebor, poretrykksmåler, jordtrykksdåse,
utstyr for enaksede trykkforsøk og et
kombinert skjær- og ødometer belastnings-
apparat. Sjefen på SGI, W. Kjellmann,
hadde alt i 1939 utviklet pappdren for ver-
tikal drenering. SGI hadde konstruert
maskiner for installasjon av pappdren til
henholdsvis 5 og 20 m dybde (3).

Foto 3 NSBs vingebor. Håkon Hartmark i
midten. (NSB's vane borer)

L. Bjerrum var interessert i vingeboret.
Prinsippet hadde vært brukt i 1919 av 1.
Olsson i Sverige, i England og patentert i
Tyskland i 1929. NSB hadde laget et
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enkelt vingebor i 1948 (foto 3). SGIs
vingebor slik det var konstruert av T.
Kallstenius hadde en praktisk utforming
(4). SGIs vingebor var patentert av L.
Cadling på prinsippet at vingen kunne
trekkes inn i en beskyttende sko ved hjelp
av innerstenger. En patent-vurderings-
komité hadde besluttet at en skjærstyrke
bestemt med vingeboret tilsvarte en prøve-
taking, med tilhørende skjærstyrke be-
stemmelse i laboratoriet. Ut fra dette ble
det fastlagt en så høy patentavgift på hvert
vingeforsøk at utstyret ble lite brukt i
Sverige, selv på SG!. L. Bjerrum klarte,
med sin gode forhandlingsevne, i 1952 å få
kjøpt patentet til Norge på vegne av Inge-
niørfirmaet Haukelid. NGI, Noteby, NSB
og Vegdirektoratet. NGF overtok senere
rettighetene.

Foto 4 Arthur Casagrande, Karl Terzhagi
og Laurits Bjerrum. Borro ramsonde. SGl
vingebor og Ø54 mm provetoker hie vist.
(Borro percussion sounding probe, SGls
vane horer and 54 mm stationary piston
sampler on display)

Da det i 1957 gikk et skred ved Lilla Edet,
Gøtaelven, hadde det svenske konsulent-
firmaet ikke et tilgjengelig vingebor, og jeg

kjørte om natten et ned til skredstedet.
Som takk fikk jeg fly med et 2-seters
svensk militærflyover skredområdet.

S. KjessIer i konsulent firmaet KjessIer
& Mannerstråle viste oss rundt i datter-
firmaet Borros AB. Der ble "hejarboret"
med motorbukk demonstrert og innkjøpt
(heje er svensk for å ramme). Det var det
første motoriserte feltutstyr som ble inn-
kjøpt. Hejarboret ble meget brukt i Norge
fram til 1970. S. KjessIer var en aggressiv
selger. Han hadde fått laget en elektrisk
drevet modell. Det fortelles at han satte
den på mahogniskrivebordet til Chr. Osten-
feldt, L. Bjerrums gamle sjef, og på få
minutter boret utstyret seg gjennom bord-
platen. Det ble ikke noe salg. Men Chr.
Ostenfeldt og W Jønson kjøpte en del år
senere et "hejarbor" med motorbukk gjen-
nom Geonor AIS.

Da NGI i 1957 fikk besøk av K.
Terzaghi og A. Casagrande var det
"hejarboret", vingeboret og 054 mm prøve-
takeren som ble vist frem av feltutstyret
(foto 4). A. Casagrande fortalte hvordan
han som fattig emigrant ble fralurt meste-
parten av sine medbrakte midler. Han liv-
nærte seg ved å tegne armeringsstållister og
da han et dag hadde brukt feil mål, fikk han
sparken på dagen. Det var etter det han
fikk kontakt med K. Terzaghi og begynte
en ny karriere.

3 UTSTYRSUTSTILLING I 1967

I forbindelse med den Fjerde Europeiske
Geotekniske Kongress i Oslo i 1967, arran-
gerte NGI en utstilling i Norges Bygg-
forsknings Institutt (NBIs) forsøkshall (foto
5) og en påfølgende omvisning på NG!.

Et tilbakeblikk på utstillingen kan vise
litt av det mangfold av nyutviklet utstyr
som fantes på det tidspunktet (NGI Publ.
75, 1968).

NGI budsjettet i 1967 var på 4.6 mill
kroner, 2.6 mill kom fra NTNF og 2.0 mill
var konsultative inntekter. Forholdet
mellom de to aktivitetene viste at det kunne
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satses på utstyrsutvikling og forskning.
Støtten fra NTNF sank etterhvert, relativt
sett, og var i 1973 halvert i prosent (fig. I).
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Fig. 1 NTNFs grunnbevilgninger i % av
NG!s omsetning. (NTNF's general
appropriations to NG! in % of budget)

Foto 5 Utstilling i 1967. Til venstre de
store in situ skjærbokser med henholdsvis
horisontalog 45° skjærflate. (From an
exhibition in 1967. At the left the large in
situ shear boxes with horizontal and 45°
shear planes)

Så tilbake til utstillingen. Etter å ha passert
en lang vegg med generell informasjon om
NGI, utstilling av NGIs mange publikasjo-
ner, fotos fra instituttets oppdrag og skred
som NGI hadde undersøkt, kom man til
måleteknisk utstyr.

3.1 Måleteknisk utstyr

Måleutstyr basert på prinsippet svingende
streng kom inn i bildet i 1955 i forbindelse
med et oppdrag fra Statens Arbeidstilsyn
vedrørende avstiving av grøfter. R. Chr.
Vold konstruerte kraftmåleren etter tegnin-
ger og med magneter og strenger fra Buil-
ding Research Station i England .
E. DiBiagio fikk, som stipendiat fra USA,
arbeidet med å stramme de relativt tykke
strengene, temperaturkompensere målere
og skrive rapport om måleresultatene (NG!
1957, Publ. 26)
!1957 sendte L. Bjerrurn, I.l Johannes-

sen og K. Øien til Building Research
Station for å lære mer om svingende streng
målere. Med assistanse fra Sentralinstitut-
tet for Industriell Forskning (SI) ble måle-
prinsippet videreutviklet fra å sette strengen
i svingning ved en enkelt "plukking" til
kontinuerlige svingninger.

Ëkstenso- Trykk-. Po[elrykks-
meter möter maler til

offshore bruk

1'~.t/....',.J.. ,I'I~f'.. ,1
~ ..~~. /.~~

, I
_, :. /; ...

~i~~¡H, ','1' •. ._il
Armerings-
staimo!!"r

.lb•~:1:1. I
Poretrykks - Betong -i<.r¡¡flmólo(
m(¡!er mo.!eriOO t

Foto 6 Svingende streng målere. (Typical
vibration-wire sensors developed at NG!)

Poretrykksmålere, forskjellige kraftrnålere,
jordtrykksmålere, spenningsmåler og hel-
ningsmåler var konstruert og i bruk i 1967
(foto 6). E. DiBiagio og K. Øien har stått
bak videreutviklingen av måleteknisk ut-
styr. Resultatene fra Oslo Tunnelbane
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(NG! Publ. 40, 1961; NG! Publ. 45, 1961;
NG! Publ 64, 1965) og de mange dam-
installasjoner (NG! Publ. 68, 1966; NG!
Publ. 80, 1968) og de senere offshoreinstal-
lasjoner viser at L. Bjerrum satset riktig
både på folk og utstyrsprinsipp (NG! Publ.
156, 1985).

3.2 Stor skjærboks

Det var alltid spennende å gå på jobben i L.
Bjerrums tid. Når en passerte hans åpne
kontordør, kunne en rett som det var bli
ropt inn og forelagt et nytt prosjekt. Den
store skjærboksen var et slikt spesielt pro-
sjekt. L. Bjerrum ville ha et selvborende
skjærapparat med tverrsnitt som hans runde
konferansebord. Det var 1.20 m i diameter,
men skjærapparatet ble pruttet ned til1m.
Det var et artig prosjekt både på tegne-
brettet og det å finne fram til et egnet
verksted. S. Sollie sto for dette. A. Ang-
vik, H. Aspen, G. Aas og E. DiBiagio fikk
problemene med å gjennomføre forsøkene i
felten (NG! Publ. 76, 1968). (Foto 7).

Foto 7 Stor skjærboks under penetrasjon.
Helge Aspen til venstre. Arne Angvik til
høyre og Arild Andresen i midten. (Large
in situ shear shear box in operation)

Skjærboksen penetrerte ved egen tyngde,
tilleggsbelastninger, spyling og ved at de
utvendige massene ble kuttet opp, omrørt,
blandet med vann og pumpet vekk. I
kvikkleire på Lierstranda fikk de utført
skjærforsøk ned på 11.5 m dybde.

Det ble også laget en skjærboks med 45°
skjærflate

3.3 Mekanisering

Våren 1962 sendte NG! ut et spørreskjema
internt og eksternt for å undersøke inter-
essen for mekanisering. Av de 18 fore-
spurte var 9 ubetinget for, 6 delvis for og 3
ubetinget imot. De to sistnevnte gruppene
var redde for at mekaniseringen ville gå ut-
over kvaliteten.

Høsten 1962 fikk jeg anledning til å
foreta en studiereise i Canada og USA.
Hensikten var å se på felt- og laboratorie-
utstyr. Mekaniseringen og de lave prisene
på grunnundersøkelsene imponerte. De
store og tunge kjøretøyene og metodene,
stort sett naverboring og SPT, var umid-
delbart lite overførbare til norske forhold.

NBI foretok en tidsstudie på våre felt-
arbeider, som klart viste at det var behov
for mekanisering og rasjonalisering.

Spredte forsøk ble ellers gjort med
lettere hydraulisk utstyr som ble transpor-
tert ved hjelp av tohjuls traktorer. NGI
kjøpte også inn et utrangert militært kjøre-
tøy hvor det ble montert en hul hydraulisk
sylinder.

I 1966 anmodet Veglaboratoriet NGI
om et samarbeid ved utvikling aven bore-
rigg. Sentralverkstedet ved Notodden sal-
peterfabrikk (Norsk Hydro) konstruerte og
leverte i 1967 en traktormontert borerigg til
Statens vegvesen Akershus (NGI Publ. 75,
1968). N.O.Rygg, Veglaboratoriet og NGI
utarbeidet spesifikasjoner som O.B. Grundt
brukte som grunnlag for konstruksjonen.
På utstillingstidspunktet var boreriggen
nylig levert (foto 8). Traktoren fikk senere
halvbelter.
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Foto 8 Universal borerigg montert på
traktor, Statens vegvesen i Akershus.
(Tractor-mounted universal drill rig. Nor-
wegian Public Roads Administration,
Akershus County)

3.4 Prøvetakere

<1>54mm prøvetakeren, <1>95 mm prøve-
takeren, <1>30 mm ramprøvetaker og en
<1>54mm gassoperert prøvetaker var utvik-
let. Dette kommer jeg tilbake til i avsnitt 4.

3.5 Vingebor

Vingeboret hadde vært i utstrakt bruk. De
første vingeborene var kjøpt fra et svensk
firma. Sandvika Jernindustri konstruerte i
1957 et vingborinstrument og en modifisert
nederdel (5). Ut fra sammenlignende
målinger og M.J Hvorslevs krav til ufor-
styrrede prøver, ble vingenes utskyvnings-
lengde forlenget og vingetverrsnitt redusert
i forhold til den opprinnelige SGl-kon-
struksjonen. Dette ga 9% høyere skjær-
styrke i Oslo-leire på Grønlandsleret. Det
ble også innført en egen sko for 55 x 110
mm vingen for å gi bedre rensing av denne
vingen. For å holde en konstant rotasjons-
hastighet ble det i 1966 konstruert et

vingeborinstrument med sveivog en dob-
belt snekkeveksel.

Samme år ble det også konstruert et
"lommevingebor" (NGI Publ. 73, 1968). l
1970 ble det konstruert et tyngre inspek-
sjonsvingebor som kunne rammes ned.
Vingene, i støpestål ble forlenget kun med
stenger. En glappkopling gjorde det mulig
å bestemme en omtrentlig størrelse på frik-
sjonen.

G. Aas hadde utført en rekke forsøk
med forskjellige utformede vinger for å be-
stemme forholdet mellom den udrenerte
skjærstyrken langs horisontale og vertikale
bruddflater (NG! Publ. 76, 1968). Det ble
også utført langtidsforsøk ved trinnvis på-
føring av dreiemoment. Et spesielt ring-
skjærapparat for feltforsøk var også laget
<1>300/<1>100 x 450 mm (foto 9).

Foto 9 Foran in situ ringskjærapparat. I
midten trinnvis påføring av dreiemoment
på vingebor. Bak vingebor instrument med
elektramotor for langtidsforsek: ( Fore-
ground: in si tu ring shear apparatus. In
centre: step-wise application of torque La
vane barer. In background: vane barer
with electric molorfor long-term tests)

3.6 Damutstyr

En stor del av NG!s virksomhet var knyttet
til jord- og steinfyllingsdammer. Kompres-
sibiliteten av steinfyllinger var viktig. Et 1
MN ødometer var bygget (foto 10).
Laboratorieutstyr for damlaboratoriene
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(foto Il) og utstyr for instrumentering av
dammene var utviklet og installert (NG!
Publ. nr. 80. 1968) (foto 12).

Foto 10 J MN odometer
(J MN oedometer)

Foto 11 J JOOkN triaksial presse.
(J JOOkN triaxial lest apparatus)

Foto 12 Manometere for avlesning av
hydraullske poretrykksmålere i dam. På
hakveggen vacuum og trykksylindere for
gjennomspyling av rørsystem. (Manometer
panel for reading hydraulic pore pressure
gauges in dams. Equipment for flushing
lines is mounted on the wall in the back-
ground)

3.7 Skjærapparatet

Skjærapparatet (foto 13) ble konstruert i
1961 initiert av in situ forsøkene som ble
utført i forbindelse med Furre-skredet.
Basert på etterregning av flakskred ga for-
søk med skjærapparatet lavere og riktigere
skjærstyrkeverdier enn triaksialforsøk (NGI
Publ. 70, 1966). A. Landva hadde i
samarbeid med E. Heier utviklet utstyr for
tilskjæring og innbygging av bløte og sensi-
tive leirer (NGI Publ. 56, 1964).
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Foto 13 Skjærapparat. (Direct simple
shear apparatus),

3.8 Triaksial utstyr

Et triaksialutstyr var utviklet (se avsnitt 7).
Et vingetriaks, en 5kN presse og diverse
spesialutstyr var utviklet og var vist på ut-
stillingen (foto 14),

Foto 14 Triaksialutstyr. Vingetriaks til
venstre. 5 kN presse til høyre. (Triaxial
test equipment. Triaxial vane at left, 5 kN
loadingframe at right)

3.9 Ringskjærapparatet (fig. 2)

Ringskjærapparatet var et fellesprosjekt
mellom Imperial College (A.W. Bishop),
Building Research Station (A.D.M.
Penman) og NG1. (NGI Publ. 93,1971).
Hensikten med apparatet var primært å be-
stemme residual friksjonsvinkel ved svært

store deformasjoner for sterkt overkonsoli-
derte plastiske leirer.

NGIs engasjement i dette utstyret kan til
dels skyldes skredet i Sandnes i 1964 i ter-
tiærleire, men også L. Bjerrums generelle
interesse for faste plastiske leirer.

~"==:I' IE'" .,.JJ-.¡n'J_j_~1.¡r~ -=- ~- =1~1»~L"'l~_U__C'''''-t ,--- - L. ,

..- -- _, ""i,=-

Fig.2 Ringskjærapparat.
apparatus)

(Ring shear

3.10 Knut Sundre

K. Sundre begynte på NGI 70 år gammel
på halvdagsjobb i 1961. Han hadde i nær
40 år vært direktør på Rapp motorfabrikk
og under krigen sørget han for produksjon
av Stenguns til hjemmestyrkene. Han var
en erfaren konstruktør og i de tre årene han
var ved NGI konstruerte han enakset
trykkapparat, 5kN og 100kN triakspresser
og sist men ikke minst, ringskjærapparatet.

3.11 Telefarlighet

P.J. Williams utstyr (NGl, Publ. 68, 1966)
for å bestemme telefarlighet av jordarter i
grenseområdet telefarlig eller ikke, var
laget etter hans opplegg, men ble ikke
akseptert av de potensielle brukere.

3.12 Geokjemi

Den geokjemiske avdeling med
1. Th. Rosenquist og 1. MoUlU var aktiv på
mange områder. Særlig på dannelsen av
kvikkleirer, leirmineralenes egenskaper,
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alunskifer og stabilisering av bløte leirer
med elektro osmose. Dette ble markert på
utstillingen. De hadde utviklet et utstyr for
differensial termisk analyse av leirmineraler
på 5 parallelle prøver, og "falling drop"
apparatet for hurtig bestemmelse av korn-
fordeling for finkornede materialer. En
modifikasjon av belastningsapparatet for
ødometeret gjorde det mulig å måle svelle-
trykk i leirer.
I.Th. Rosenquist og J. Mourn utviklet

en korrosjonssonde (1954) og i samarbeid
med P. Madshus et tolkningsgrunnlag for
vurdering av korrosjonsfaren i vannmettede
jordarter (NGI Publ. 8, 1955) (NGI Publ.
42, 1961). Interessen for utstyr og metode
var stor, og etter Paris-konferansen i 1961
var det en ren invasjon på NGI av japanere.
Geonor NS solgte i en periode en rekke
korrosjonssonder til Japan inntil japanerne
selv startet produksjon etter at metoden var
blitt japansk standard.

NGI ble ofte benyttet ved celebre besøk
fra utlandet (foto 15).

',."I
», ø~¿Y~' ..~~"'~:::,'\.., ...

<;{ '-"':_o,*, ?'
~" """J'#" ;..~,,~~~ .

,<",~, ~ \r J" :::",,7 '

Foto 15 Laurits Bjerrum demonstrerer
korrosjonssonden for Kong Gustav VI
Adolf av Sverige og Kong Olav V (Laurits
Bjerrum demonstrating a corrosion sound
for King Gustav VI Adolf of Sweden and
King Olav Vof Norway)

3.13 Laboratoriene

Omvisningen fortsatte på NGI hvor vi
hadde rutineutstyr som prøveuttrykker,
konusapparat med permanent magnet (foto
16), enakset trykkapparat, ødometere (foto
17) og triaksialutstyr avegen konstruksjon
(foto 18).

Foto 16 Konusapparat med permanent
magnet. (Fall-cone penetrometer)

Foto 1720 cm2 ødometer. (20sq-cm oed0-
meter)

Vi var rimelig stolte og hadde innkalt
pressen. Det som kom i avisen var at
K Terzhagi hadde testamentert sine sam-
lede verker til NGI (NGI Publ 68, 1968)
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Foto 18 Triaksial- oR edameter utstyr i
Forskningsvn. l. (View of test equipment
in NGI's laboratory, 1967)

I det etterfølgende vil jeg se tilbake på
utvikling av enkelte utstyrstyper - prøve-
takere, senderutstyr, poretrykks-målere,
triaksialutstyr og utstyr i forbindelse
med starten av offshore virksomheten.

4 PRØVETAKERE

Stempelprøvetakere regnes som et brukbart
utstyr. 1. Olssons <1:>40mm prøvetaker, en
av verdens første stempelprøvetakere, var i
vanlig bruk i Norden i 1951 (figur 3).

. .' .~"

:~\:
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Fig. 3 John. Olssons (/)40mm provetaker.
(John. Olssons stationary piston samplet)

Danskamerikaneren M. J. Hvorslev (foto
19), som arbeidet ved U.S. Army Water-
ways Experiment Station (WES) i USA
utgav i 1949 "Subsurface Exploration and
Sampling for Civil Engineering Purposes"
(6). Boken, som er på 521 sider var for oss
som en bibel å betrakte. L. Bjerrums nære
kontakt med M.J. Hvorslev gjorde MJ.
Hvorslev til vår gode onkel i USA. Han
planla studiereiser, ga informasjon om
måleringer, ringskjærapparat o.a. og var en
enestående vert for de av oss som fikk be-
søke WES. Han var uhyre grundig med det
han skrevog avog til måtte sjefene hans la
andre avslutte prosjektene fordi hans grun-
dighet forsinket prosjektene. Han var en
polihistor og også en skøyer. Ved et besøk
på WES ba han meg kutte en torn avet tre
og tygge på den. Tungen og munnen ble
helt lammet, det var indianernes middel ved
tannverk.

Foto 19M. Juul Hvorslev

4,1 <1:>4" prøvetakere

Da vi i 1951 tegnet den første prøvetake-
ren, en <1>4"prøvetaker (foto 20) for å få
tre 10 cm2 triaksialprøver i samme snitt, lå
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M.J Hvorslevs bok på tegnebrettet.
Prøvetakeren fikk indre og ytre klaring, en
skarp egg og en prøveavkutting med piano-
tråd, samt innsuging av luft ved opptrek-
king av prøven. En kuleklemme sikret at
stemplet ble låst. Prøvesylinderen var av
kopper og innvendig polert. Prøvetakeren
var på grunn av den store diameteren og
prøveavkuttingen tungvinn i bruk for van-
lige oppdrag. En <1>95 mm prøvetaker med
stålrør og uten prøveavskjæring ble laget i
1962. Med denne kunne det utføres pore-
trykksmålinger under prøvetaking (NG!
Publ. 94, 1972).

Foto 20 (/)4" prøvetakeren. (4-inch ID
stationary piston sampler with piano wire
cutter and air supply tube)

4.2 <1>54 mm prøvetakere

Den neste prøvetakeren som ble tegnet,
under R.ehr. Volds ledelse, var den opp-
rinnelige <1>54 mm prøvetakeren med stål-
sylinder (NG! Publ. l7, 1957).

S. Skaven Haug sammen med sine dyk-
tige boreformenn og laboranter modifiserte
og videreutviklet felt- og laboratorieutsty-
ret. NSB <1>40 mm prøvetaker var en mo-
difikasjon av J. Olssons prøvetaker. NSBs

og den svenske <1>40 mm prøvetakeren var
basert på at prøvene ble besiktiget og ut-
valgte deler overført til kortere sylindere i
felten. Grunnen til at NGl ville ha en ny
prøvetaker var at man ville ha hele prøven
inn på laboratoriet og at man kunne inkor-
porere MJ. Hvorslevs synspunkter.

Som er kuriositet kan det nevnes at <1>54
mm prøvetakeren ble utprøvet i Storgt. 5
med I.Th. Rosenquist, B. Kjærnsli og
O. Kummeneie som mannskap og med meg
som boreformann. Da vi tok oss et 5-
minutt ropte en tilfeldig forbipasserende til
oss "nå får dere jobbe karer". Hvorpå I.Th.
Rosenquist reiste seg i hele sin lengde og sa
"vi diskuterer".

I juli 1956 ble det, etter invitasjon fra
SG!, utført en sammenligning mellom
svenske prøvetakere og NG!s <1>54 mm
prøvetaker. Prøvetakingen fant sted i
Ultuna, Uppsala. De første prøvene mistet
vi. "Som forventet med lang prøve og
indre klaring", sa T. Kallstenius fra SGI.
Etter at de rustfrie sylinderne var avfettet
med flybensin, mistet vi ingen prøver.
Resultatene er beskrevet i SG! Proceeding
No. 16 (7). Vår prøvetaker hevdet seg
godt og var medvirkende til at SG! startet
utvikling av St.I prøvetakeren.

Foto 21 Torsten Kallstenius
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T. Kallstenius (foto 21), som var maskin-
ingeniøren bak SGIs utstyr, tok i 1963
doktorgraden på prøvetaking. Var MJ.
Hvorslev grundig, så var ikke
T. Kallstenius mindre grundig.
T.Kallstenius imøtegikk MJ. HvorIslevs
krav om liten massefortrengning.
T. Kallstenius mente at bare eggvinkelen
var liten og lang, kunne prøvetakeren ha
større massefortrengning høyere opp.
Dette åpnet for prøvetakere med inner-
sylindre. T. Kallstenius utførte også frik-
sjonsforsøk med forskjellige materialer i
prøvesylinderen. Rustfritt stål falt uguns-
tigst ut, messing og plast var best egnet.

T. Kallstenius og jeg fikk god kontakt
med hverandre. SGI og NGI byttet i en
periode maskintegninger og jeg var årlig på
besøk i Stockholm på SGI hvor T. Kallste-
nius beredvillig svarte på spørsmål. Han
omskolerte seg fra maskiningeniør til geo-
tekniker og forlot i begynnelsen av 70 årene
SG!. Han gikk over til et større bygnings-
teknisk konsulentfirma hvor han arbeidet
som geotekniker, men engasjerte seg ikke
mer i utstyrsutvikling.

<f>S4 mm prøvetakeren ble noe om-
konstruert i 1954. En modifisert utgave for
ramming og vanlig nedpressing ble kon-
struert i 1974. ! 1979 ble prøvetakeren
etter forslag fra Veglaboratoriet omkon-
struert av P. Kolstad med innersylindere i
glassfiber og nærmet seg således den
svenske St.l prøvetakeren.

4.3 Gassoperert prøvetaker

I 1963 ble det i samarbeid med Forsvarets
Forskningsinstitutt (FFI) konstruert en
"wireline" prøvetaker for prøvetaking på
store vanndyp (foto 22). Den penetrerte
ved egen vekt (500 kg), eventuelt ved fritt
fall. Den 1,65 m lange <f>S4 mm
prøvesylinderen ble presset ned i
sedimentene ved hjelp av gasstrykket som
ble utviklet ved en tidsinnstilt avfyring av
en kruttladning som ellers ble brukt som
drivstoff for den militære "Sidewinder"
raketten (NG! Publ. 60, 1964) og (NG!

Publ. 65, 1965). Den frie fallhøyden ble
innstilt ved hjelp aven utløsermekanisme.

Prøvetakeren ble brukt ved et forsk-
ningsoppdrag utført av amerikaneren A.
Richard i Oslofjorden og sponset av NATO
(NG! technical report 13). Senere ble den
brukt på oppdrag for krysning av Hardan-
gerfjorden (500 m vanndyp) og i forbin-
delse med fastlandsforbindelsen til Kristian-
sund. (8).

iI
,

~,4

Foto 22 Gassaperert prøvetaker.
(Gas operated statior/my piston samplet)

Senere har prøvetakeren ikke vært i bruk.
Dette skyldes til dels de strenge sikkerhets-
forskriftene fordi rakett brennstoffet kan
virke som sprengstoff hvis gassen ikke
unnslipper, og til dels at det er vanskelig å
forhåndsbestemme penetrasjonsdybden.

S. Sollie, som var konstruktør av de
mekaniske detaljene, skulle under utprøvin-
gen på Gaustadjordet vise L. Bjerrum hvor
sikkert utstyret var. Han holdt gassgenera-
toren med rakettbrennstoffet i hånden og
tente. Til å begynne med var det moderat
gassutvikling, men så oppførte den seg som
en virkelig rakett og forsvant opp gjennom
luften og senere har ingen sett den.
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For å vende tilbake til prøveforstyrrelser.
MJ. Hvorslev skriver at maks prøvelengde
i leire er 20 ganger prøvediameteren. Med
den gassopererte prøvetakeren så det ut til
å kunne være 30 ganger prøvediameteren.
Dette kan skyldes den jevne og hurtige
prøveskjæringen og at sylinderen ut- og
innvendig kommer "ren" ned i leira.

MJ. Hvorslev, T. Kallstenius og andre
har gitt oss kunnskaper om hva som for-
årsaker prøveforstyrrelser. Problemet er å
kombinere dette med penetrasjonsevne og
praktisk bruk.

5 SONDERUTSTYR

5.1 Dreieboret (foto 23)

Dreieboret var i L. Bjerrums tid fortsatt
dominerende som utstyr og metode for å
bestemme lagdeling, antatte jordarter og
antatte dybder til fjell. Noen beskrivelse av
hvordan resultatene skulle tolkes fantes
ikke, men var basert på den enkelte geo-
teknikers erfaring.
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Foto 23 Dreieboret.
sounding equipment)

(Swedish weight

5.2 Trykksonder

Da NGI i 1952 fikk i oppdrag å vurdere
fundamenteringen av klappbroen i Pors-
grunn, foreslo L. Bjerrum trykksondering
og ramsondering i det en antok at massene
besto av sand og mellomjordarter. R. Chr.
Vold konstruerte NGls første trykksonder
med tøyningsgivere og med henholdsvis 8
og 10 cm2 tverrsnitt. En hånddreven 100
kN nedpressingsrigg ble bygget.
Trykksonderingen ble utført fra lekter (foto
24). Spissmotstanden og totalmotstanden
ble målt. Sonden ble forlenget med dia-
mantboringsrør (E-rods). Sonderrørene
knakk innledningsvis ut i den øvre bløte
sone. Dette ble forhindret ved å spyle ned
foringsrørene. Med øket knekklengde ble
foringsrørene for svake og måtte forsterkes
med utvendige vinkeljern. Sonden fikk
etter en tids bruk problemer med fuktighet
som trengte ned gjennom kabelen som
hadde en bomullskjerne. Problemet ble løst
ved å fylle sonden med siliconolje med høy-
ere sp.vekt enn vann. Utstyret ble senere
brukt for grunnundersøkelsen på Holmen i
Drammen og for en silo iIlsvika.

Foto 24 Trykksondering for klappbru i
Porsgrunn. A. Øverland avleser spiss-
motstanden, R.Chr. Vold totalmotstanden
mat nedpressing. (Cone penetration test at
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the site of the basule bridge in Porsgrunn,
lY52)

I desember 1954 var A. Øverland og jeg på
en studietur til Nederland. I 1955 ble et
trykksonderingsutstyr etter mønster fra
Rotterdam kommunes geotekniske kontor
konstruert. Det hadde en "mekanisk" spiss
forlenget med <1>36/<1>16 mm hollandske
sondérrør og <1>15 mm innerstenger som
overførte spissmotstanden til en manuelt
operert nedpressingsrigg med 20 kN
kapasitet eller en 50 kN tanstangjekk (foto
25). Trykksondering ble lite brukt i årene
som fulgte.

Foto 25 Opplegget for nedpressing av
utstyr ble ofte improvisert. 1. Th. Rosell-
qvist benyttet sin egen hil og ell drosje som
mothold Drosjesjaforen var hjelpemann
ved nedpressing av korrosjonssonden.
(Penetration equipment was often improvi-
sed f. Th. Rosenovist using his car and a
taxi as a reaction The taxi driver assisted
ill pressing down the corrosion probe)

5.3 Dreietrykksonden

Utviklingen aven mobil universalrigg, med
store krefter, gjorde det nødvendig å finne

fram til en ny sondermetode til erstatning
for dreieboret.

N.O. Rygg og jeg diskuterte oss fram til
et konsept - dreietrykksondering - som ble
forelagt våre prinsipaler. Etter avtale med
L. Bjerrum tok jeg en tur til Stockholm
hvor opplegget ble diskutert med T. Kall-
stenius. Opplegget for dreietrykksondering
var nemlig influert av maskinsonden som T.
Kallstenius hadde konstruert og bygget
allerede i 1949. Denne sonden besto aven
glatt ikke roterende spiss, <1>25mm alt <1>40
mm, som ble forlenget med dreieborsten-
ger. Sonden ble presset ned under konstant
rotasjon og nedpressingshastighet med en
stigning for et punkt på borstangen på 1:5.
Ved måling av dreiemoment og vertikal
matekraft kunne en da regne seg fram til
spissmotstanden (3). T. Kallstenius benyttet
seg av ruller for ned pressing. Det samme
prinsipp ble senere benyttet av Joneli og
Nilson AlB, Sverige, på land og offshore av
Van der Berg, Nederland. SGI utstyret
hadde liten penetrasjonsevne og utstyret ble
kun laget i et eksemplar og ble lite brukt.

Foto 26 Utprøving av dreietrykksondering.
(Testing of rotary pressure sounding)

Basert på disse erfaringene gikk Veglabora-
toriet og NG! inn for utviklingen avet ut-
styr med god nedtrengningsevne (NG!
Publ. 75, 1968). Spissen måtte derfor
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rotere og vi ga avkall på å måle dreie-
momentet og muligheten til å bestemme
spissmotstanden.

Utprøvingen startet i 1967 (foto 26).
Det ble brukt <1>33,5mm stenger (E-rods),
en sylindrisk <1>40 mm spiss med hård-
metall, skrueformet påleggsveis, en elek-
tronisk giver og skriver for trykkmåling.
Det var en rekke problemer med det elek-
troniske måleutstyret og allerede i 1969
gikk man over til et mekanisk/hydraulisk
system. En endelig utgave forelå først i
1971.

I 1980 ble stangdiameteren øket til 36
mm, og en mekanisk overføring for dybde-
registrering innført. Spissen ble utformet av
flatstål som ble vridd og påført en eksen-
trisk hårdmetall sveis. Dette ga bedre
penetrasjon gjennom tele og grusige
materialer. Det norske Veritas ble enga-
sjert for å utforme den best mulige gjenge-
forbindelse.

Statens vegvesen, særlig da Veglabora-
toriet ved N.O. Rygg og Akershus fylke
ved B. Mjell og K. Aarhus viste stor tål-
modighet ved innkjøringen av metoden.
Dreietrykksondering har fått stor anven-
delse i Statens vegvesen (fig. 4). Utviklin-
gen har fortsatt med overgangen til total-
sondering, men det er en annen historie.
(NGI Publ l77, 1989).
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Fig. 4 Anvendelse av forskjellige sonder
metoder i Statens vegvesen. (Trends in
sounding methods used by the Norwegian
Public Road Administration)

6 PORETRYKKMÁLERE

Ved grunnundersøkelsene i forbindelse med
sprengningen av Strømtangskjæret i Pors-
grunn (1952) ble filtrene presset ned i
bakken som "innmat" i en <1>40mm prøve-
taker og forseglet med sykkelslangesylindre
som ble blåst opp med en alginatblanding
som herdet over en tid. Reguleringen av
herdetiden var et problem. Det hadde alt
vist seg på laboratoriet. Alginat var på den
tiden lansert som et slankemiddel. Det ble
liggende som en klump i magen slik at man
følte seg mett uten å få i seg noe større
kalorier. På forespørsel fra en av laborato-
riedamene ble det blandet alginatpulver i
vann og hun puttet det i munnen, hvoretter
det omgående stivnet til en klump som gav
pustevanskeligheter. I. Th. Rosenquist tok
resolutt en finger inn i munnen på damen
og fikk klumpen ut.

I forbindelse med grunnundersøkelsene
for Oslo tunnelbanen (1953) ble det instal-
lert poretrykksmålere i løsavleiring og i
berg etter A. Casagrandes prinsipp (9), dvs.
et keramisk filter forlenget med plastslan-
ger, plassert i sandlommer og forseglet med
bentonitt. Installasjonen på Tøyen vakte
oppsikt ved at "poretrykket sank med dyb-
den". Forklaringen var drenasje til en
tunnel.

O. Kummeneje ved NGIs Trondheims
laboratorium tegnet og laget i 1953 det
første piezometer for nedpressing. De
første filtrene var laget av sintrede bronse-
plater som ble valset til rør og loddet
sammen. Senere ble korte, svakt koniske
rør handelsvare (NGI Publ. 41, 1961). Ved
langvarig bruk tettet bronsefiltrene seg på
grunn av korrosjon, og verkstedet vårt fant
fram til en metode for fremstilling av filtere
basert på karborundumkorn og epoxy.
Denne type filtre ble senere framstilt i stor
skala i forbindelse med dreneringen under
gravitasjonsplattformene (NGI Publ. 143,
1982).

På en av våre første utstillinger hadde vi
utstilt piezometere med PEL-slanger og
mano/vakuum meter. En av de svenske be-

88
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søkende gjorde oss da oppmerksomme på
at en ikke kunne måle undertrykk med
PEL-slanger fordi luft diffunderte gjennom
veggene.

Etter mønster fra Building Research
Station og Imperial College i England gikk
man over til nylon-slanger belagt med PEL
for å hindre diffusjon gjennom veggene av
henholdsvis luft og vann. I umettete
jordarter ble det benyttet finkornede filter,
med stor motstand mot luftinntregning
(1964).

Plastslanger var et nytt materiale. Da
poretrykkinstallasjonene i en av de første
fyllingsdammene plutselig sviktet totalt ble
jeg kalt inn på teppet og måtte ta kontakt
med produsenten Norsk Extruding på
Notodden for å klarlegge om slangene tålte
jord og tidens tann. Det viste seg at slang-
ene var smeltet på grunn av varmen fra en
varmekabel.

De første svingende streng piezometrene
for nedpressing ble laget i 1965. Tilsva-
rende ble også laget for innbygging
fyllingsdammer (NGI Publ. 68, 1966).

7 TRIAKSIAL UTSTYR

L. Bjerrum hadde gode erfaringer med
triaksialforsøk fra Sveits. B. Kjærnsli var i
en lengre periode ved Imperial College of
Science and Technology, London, UK, og
ble kjent med triaksial utstyr og forsøk der.

Han bidro sterkt med ideer ved utviklin-
gen av NGIs standard triaksialutstyr. T.
Berre gjennomførte et M. Se. kurs i geo-
teknikk ved Imperial College i 1968. Han
hadde et intimt samarbeid med L. Bjerrum
når det gjaldt laboratorieforsøk. T. Berre
og hans medarbeidere sto bak den senere
videreutviklingen av triaksialutstyr og
metoder. E. Heier bidro med ideer og den
praktiske produksjon av utstyr.

A.W. Bishop (foto 27) sto for utvikling
av triaksial- og laboratorie utstyr og meto-
der ved Imperial College. Meget av NGIs
laboratorieutstyr var basert på erfaringer fra
dette. A.W. Bishop var i mange år gjest

hos familien Bjerrum. På NGI holdt han da
kollokvier vedrørende de siste landvindin-
ger innen geoteknikken.

Foto 27 Alan W Bishop

7.1 Presser

En hånddrevet presse og en triaksialselIe
var kjøpt inn på L. Bjerrums anbefaling i
1951. Firmaet Marstrand og Astrup kon-
struerte i 1953 en 5kN presse som ble
drevet aven liten motor med en trinnløs
veksel (foto 28).
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Foto 28 Triaksiallaboratoriet i brakka på
Blindern. Helt til venstre Mossca pressen,
så en engelsk opprinnelig hånddreven
presse og på langveggen Marstrand og
Astrup presser, (NGJ's first triaxial labora-
tory, 1956)
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Vi kom i 1955 i kontakt med ing. E. Mass
som hadde en patent på en planetveksel
som ved utskifting av tannhjul kunne få de
ønskede 10 mm deformasjon av prøven i
løpet av fra 10min. til 48 døgn. Som tidli-
gere nevnt ble det i 1962 konstruert en 5
leN presse (foto 14) med faste gir og i 1964
en 100 leN presse (foto Il) med trinnløst
variable hastigheter innenfor faste hastig-
hetsområder.

7.2 Triaksialseller

Triaksialforsøk gir gode muligheter for å
etterligne spennings- og deformasjons-
tilstander i bakken. I første omgang ble
utstyret konstruert for bløt leire. Utstyret
ble på et tidlig tidspunkt eksportert til
Danmark og derfra kom tilbakemeldingen
om at deformasjonene av utstyret var større
enn prøve deformasjonen. Materialer og
dimensjoner måtte endres. Stempelfriksjon
var et annet problem. Verkstedet på SI var
behjelpelig med å finne fram til riktige
materialer og bearbeidingsmetoder.

Roterende føringer (NGl Publ. 35,
1960) reduserte friksjonen, men satte store
krav til sentrering

7.3 Konstante trykkseIler

For å holde væsketrykket konstant i triak-
siaIselIene ble det benyttet et lukket
hydraulisk system med et belastet stempel.
Stemplene i triaksialsellen og den konstante
trykksellen var omgitt av olje, mens syste-
met ellers var fylt med vann. Friksjonen i
stemplet begrenset nøyaktigheten. Men da
vi fikk kontakt med et verksted som leverte
dieselpumper til skipsmotorer, ble stempler
og føringer gode nok og med minimale
lekkasjer. Senere roterte man også
stemplene i konstante trykkseIler.

7.4 Poretrykksmålere

Poretrykksmåler i plexiglass var en ny
konstruksjon som satte store krav til

framstillingen. SIs verksted bidro sterkt til
at det ble en suksess.

7.5 Innbyggingsutstyr

Kvaliteten av prøveresultatene er sterkt av-
hengig av om prøvene forstyrres under til-
skjæring og innbygging. Det ble lagt mye
arbeid i utvikling av utstyr og metoder for å
oppnå et best mulig resultat.

7.6 Utbredelsen av NGls triaksial-
utstyr

Utstyret slik det er beskrevet i NGI Publ.
21, (1957) med tre konsolideringsutstyr, en
poretrykksenhet, en Mosseopresse og til-
skjæringsutstyr (foto 29) ble med enkelte
modifikasjoner en salgsuksess for Geonor
A/S fram til slutten av 70 årene. Det var en
komplett enkel enhet som kom i rett tid og
den ble solgt til en rekke universiteter og
firmaer verden rundt. Japan var lenge et
spesielt godt marked og i 60-årene rekla-
merte et japansk utstyrsfirma med Norsk
triaksialutstyr produsert i Japan. Det ble
også laget piratkopier i Polen.

-!-~:~,~~;<' ,q~. ~,~~,

Foto 29 Komplett sett av triaksialutstyr
levert fra Geonor A/S. (Triaxial test unit
manufactured by Geonor A/S, 1957)

7.7 Videreutvikling

Svingende-streng målere ble forsøksvis in-
trodusert sammen med halvleder målere og
SI bygget en datalogger. Senere har stan-
dard kommersielt utstyr blitt tatt i bruk.
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T. Berre hadde som leder av løsmasse-
laboratoriet et nært samarbeide med L.
Bjerrum. Han har kommet med følgende
kommentarer:

"L. Bjerrum var opptatt av å etterligne
naturen mest mulig ved laboratorieforsø-
kene. Det resulterte i utvikling av skjær-
apparat og i utstyr og prosedyrer for triak-
sialforsøk hvor man kunne konsolidere
prøvene anisotropt til alle aktuelle spennin-
ger og i innføringen av passive triaksial-
forsøk.

L. Bjerrum var opptatt av at utstyret
skulle være praktisk brukbart. NGIs skjær-
apparat basert på spiralarmerte gummi-
membraner som sidestøtte for prøven har
vist seg å gi fullt tilfredsstillende resultater
samtidig som apparatet er velegnet til
masseproduksjon av forsøk.

L. Bjerrum var en svært inspirerende
leder og meget generøs med hensyn til å gi
anerkjennelse til sine medarbeidere. Han
var også uvanlig åpen med hensyn til å gi
informasjoner til besøkende ved NG!. En
gang han ble spurt om hva man skulle gjøre
med folk som detalj fotograferte utstyr
svarte han: "Spør dem om de vil ha arbeids-
tegninger'" .

8 GEONORA/S

Det var en viss interesse såvel innenlands
som utenlands for utstyret som var utviklet
ved NG!. Innenlands var det interesse for
sambestillinger av dreieborstål, borrør og
annet feltutstyr. Utenlands var det inter-
esse for vingebor, prøvetakere og triak-
siaiutstyr. Et verksted i Sandvika ble valgt
som samarbeidspartner. Firmaet hadde en
optimistisk konstruktør med blikk for nye
ideer og nye metoder. Firmaet produserte
borstenger med rullede skjøtetapper, bor-
rør, prøvetakere, prøvesylindere og som
tidligere nevnt triaksialpresser. Det ble
konstruert kuleklemmer og rulleklemmer
for dreieboret som alt virket bra. Vinger
som ble limt til skaftet og et nytt vinge-
borinstrument var derimot ingen suksess.

NGI mottok endel klager og vi fikk en god
del ekstra arbeid i forbindelse med våre til-
dels mangelfulle tegninger og produksjo-
nen.

I 1957 så L. Bjerrum seg lei på dette og
fikk med approbasjon og med deltakelse fra
NTNF lov til å opprette Geonor A/S for
produksjon og salg av geoteknisk utstyr.
L. Bjerrum så etableringen av Geonor A/S
som en mulighet til å markedsføre NGls
metoder og ideer samt å få en tilbake-
melding på utstyret. NTNF så Geonor A/S
som en referanse til at forskningen kunne gi
nyttige biprodukter. NGls styreformann
O. Folkestad gikk også inn for ideen og ble
den nødvendige tredje aksjeeier.

8.1 Geonor Soil Mechanics Nieder-
lassung Essen

Styret i Geonor A/S mente at det var rikti-
gere å satse på internasjonal markedsføring.
L. Bjerrum foreslo Tyskland og traff på en
av sine reiser en tysk geotekniker som var
villig til å markedsføre Geonors produkter
fra et avdelingskontor i Essen. Geonor Soil
Mechanics Niederlassung Essen ble etablert
i 1958 og nedlagt i 1963. Perioden var
utrolig slitsom og resultatet ble ingen suk-
sess. Lederen var en vanskelig kar å styre
og samarbeide med. Han var mer opptatt
av å lage systemer enn å selge. Han klaget
med en viss rett på dårlig oppfølging fra
Geonor A/S.

L. Bjerrum korn da på tanken å innrede
en Folkevognbuss med triaksial- øderneter-
og feltutstyr. A.Landva reiste rundt med
denne i Vest-Tyskland. Dette var frukt-
bringende for det videre salg gjennom en
agent i Tyskland. Dette gjalt spesielt salg
av boropptrekkere og triaksialutstyr.

Satsingen i Tyskland hadde noe større
vyer over seg, men etter at Geonor A/S
hadde brent seg var L. Bjerrum innstilt på
en forsiktig vekst med årlig driftsover -
skudd. Overskuddet i Geonor A/S ga til-
skudd til NTNFs geotekniske forskning og
royalty på eksport av NGI-utviklet utstyr
ga tilskudd til NGIs boligfond.
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8.2 Notodden Salpeterfabrikker,
Norsk Hydro

For Geonor NS var det et hovedproblem å
fâ produsert utstyr til ønsket kvalitet og
pris. L. Bjerrum tak opp problemet med
produksjon med direktøren i NTNF Robert
Major. Gjennom han fikk Geonor NS
kontakt med ledelsen på Norsk Hydro. På
Notodden var omstruktureringen i gang.
Et alternativ var opprettelsen avet sentral-
verksted som også var interessert i pro-
duksjon av instrumenter. I 1960 gikk
Norsk Hydro inn i Geonor NS og erstattet
O. Folkestad som den tredje aksjeeier. Et
eget Geonor NS verksted for instrumenter
ble etablert på Notodden og et for Geonor
NS vellykket samarbeid som fortsatt eksis-
terer ble etablert. I dag er Norsk Hydro
hovedaksjeeier i Geonor NS.
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Fig.5 Geonor A/S salg på inn- og utland i
perioden 1958-1973. (Geonor A/S
domestic and international sales during the
period 1958 to 1973)

For meg ble det en pussig oppgave å delta
i opplæringen av de tidligere industriarbei-
derne fra salpeterproduksjonen til verk-
stedsarbeidere. Jeg hørte under hånden at
jeg gikk under navnet "inspektør Snusen".
Det henspeiler på at jeg hadde returnert et
parti messingdeler hvor fingeravtrykkene
syntes etter forniklingen, og ellers var kri-
tisk til produktene i startfasen. Jeg ble
etterhvert kjent og fikk et meget godt for-
hold til verkstedet.

L. Bjerrum var styreformann i Geonor
NS fra starten og frem til sin død. I L.
Bjerrums tid hadde Geonor NS en jevnt
økende omsetning fra 800.00 i 1958 til 4.6
mill NOK i 1973, hvorav ea halvparten var
eksport til mer enn 30 land (figur 5). Til
sammenligning kan det nevnes at tilsva-
rende tall på NGI var 1.5 og 15 mill. NOK.
Salgsarbeidet var basert på direkte kontak-
ter. I perioden 1960-73 hadde NGI ialt 146
utenlandske stipendiater og midlertidige
ansatte fra 35 forskjellige land. Alle ble
kjent med utstyret som Geonor NS solgte.

9 OFFSHORE

9.1 Ekofisk

Gjennom Det norske Veritas (Dn V) kom
NGI i 1971 for alvor inn på offshore mar-
kedet ved fundamenteringen av Ekofisk
tanken. På de innledende møtene hvor
Phillips Petroleum Co hadde med en rekke
amerikanske geoteknikere, presiserte direk-
tør J. Eri fra Dn V at dette var norsk terri-
torium og der bestemte norske myndig-
heter.

En lørdag ettermiddag ringte L. Bjerrum
meg og sa at han ville foreslå trykksonde-
ringer fra en trebenet plattform. Var det
mulig? Mandag morgen ble L. Bjerrum
ikke blid da jeg ramset opp grunnene til at
det var praktisk vanskelig å få det til. O.
Eide og jeg kjørte i samme drosje til møtet
og diskuterte oss fram til en løsning for
nedpressing av trykksonden ved bruk aven
kuleklemme og en dødvekt som ble styrt på
en bunnplate og beveget opp og ned ved
hjelp av borstrengen (NGI Publ. 103,
1974). Det fortalte jeg L. Bjerrum ved
ankomsten til DnV. På møtet anbefalte han
trykksondering i toppsanden på Ekofisk.
Phillips Petroleum Co undersøkte hvem
som kunne utføre dette, men fant ingen
som kunne gjøre det. "NGI kan gjøre det",
sa L. Bjerrum.

L. Bjerrum hadde på forhånd tatt sjansen
på å sette i gang konstruksjon og bygging
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av fire svingende streng trykksonder. Da
bestillingen forelå bestilte vi trykksonde-
ringsrør fra Nederland med fly. Selve ned-
pressingsutstyret , bunnplate med styringer
og lodd, skulle fabrikkeres ombord i
anleggslekteren Choctaw etter våre tegnin-
ger. Vi var startklare en uke etter at bestil-
lingen forelå. På grunn av uvær ble felt-
arbeidet utsatt i 5 mnd til påsken 1972.
McClelland Engineers sto for håndtering av
trykksonderingsutstyret og prøvetaking.
Alt ble utført fra en uferdig trefotet platt-
form som senere ble fundamentet for gass-
avbrenningstårnet (foto 30). Plattform-
dekket var dårlig sikret og hadde en rekke
usikrede åpninger. Tilgangen var med en
kranoperert kurv. Boreriggen til
McClelland hadde liten kapasitet for å
håndtere nedpressingsutstyret. Loddets
vekt var opprinnelig satt til 5 tonn, men
med bunnplate og borstreng veide utstyret
nærmere 7 tonn. Ved låringen sviktet gaIt
monterte wireklemmer. Heldigvis gikk det
ikke heIt gaIt, men utstyret måtte repareres.
Det var E. DiBiagio og mitt første møte
med profesjonelle offshore riggere. Vi ville
lage tegninger, men noen krittstreker på
"the garbage can" (som utstyret ble kalt)
var tilstrekkelig og riggeren monterte selv
wireklemmene sittende ytterst på bore-
tårnet.

Foto 30 Ekofisk, klargjøring for trykk-
sondering. (Ekofisk, rigging of equipment
for CPT)

Nedpressingsutstyret funksjonerte, pene-
trasjonsdybden var skuffende, men resulta-
tene informative. Det var overraskende
fast lagret sand. Under prosjekteringen
hadde man hele tiden vært opptatt av
hvorvidt sjøbunnen var sterk nok til å tåle
tanken, men trykksonderingene viste at den
motsatte problemstillingen var tilstede.
Geotekniske beregninger viste at lokale
forhøyninger av sjøbunnen av størrelse 30 -
40 cm ville kunne medføre overbelastning
av betongbunnen. Det ble derfor i tolvte.
time rigget til med utstyr for injisering.
Rørene for poretrykksmålerne, som er
nevnt nedenunder, kunne gjøre dette mulig.
Heldigvis ble dette ikke nødvendig da en
inspeksjon rundt periferien av tanken etter
delvis belastning viste helt jevn kontakt
med bunnen. De store insynkningene som
har vært på Ekofisktanken skyldes ikke
manglende grunnundersøkelser eller gale
geotekniske beregninger (NGl Publ 122,
1978) men oljeutvinningen og bergmeka-
niske problemer på store dyp.

Uplift pressure gauges

Movement gauges

Pore pressure piezometers

Embedment concrete gauges

Strain gauges

Foto 31 Ekofisk, instrumentering.
(Ekofisk, instrumentation)

Etter oppdrag fra DnV vurderte NGl be-
hovet for geoteknisk instrumentering for
Ekofisktanken (foto 31). L. Bjerrum fore-
slo poretrykksmålere, plassert i sjøbunnen
under tanken og målere som kunne regist-
rere relativ vertikal bevegelse mellom tank
og sjøbunn. Senere kom også vanntrykks-
målere til. L. Bjerrum spurte hva som var
det minste røret en måtte støpe inn for å
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installere poretrykksmålere under tanken.
Jeg svarte fort og galt 1W' rør og det ble
det, til store vanskeligheter ved utstyrs-
konstruksjon, boring og installasjon for
E. DiBiagio og A/S Grunnboring. NG! ble
nemlig atter en gang engasjert for å gjen-
nomføre sine ønsker i praksis. (NG! Publ.
102, 1974).

Under bygging av tanken hadde NG!
også levert et begrenset antall givere for
måling av tøyning i betong og spennings-
målere i armeringsstål i bunnseksjonen av
tanken. Disse målerne var utviklet i for-
bindelse med instrumenteringen aven
modell- atomreaktor i Studsvik i Sverige.
Dette var et samarbeid mellom Institutt for
atomenergi, Forskningsinstitutt for cement
og betong (FeB) ved NTH og NG!.
Instrumenteringen av Ekofisktanken var det
første instrumenteringsoppdraget for NGI i
Nordsjøen og åpnet et nytt marked. (NGl
Publ. 156, 1985)

9.2 Platebelastningsapparatet

Allerede før trykksonderingen på Ekofisk
utarbeidet NGI flere forslag til
trykksonderingsutstyr opererbart fra sjø-
bunnen. På denne tiden ble NTNF Konti-
nentalsokkel-kontoret opprettet, og NTNFs
midler til utvikling av utstyr for grunn-
undersøkelser ble disponert av det senere
IKU. NGIs forslag fikk ikke høy nok
prioritet. Derimot fikk vi gjennomslag for
et platebelastningsapparat med totalvekt 20
kN som ble levert sommeren 1972 for bruk
på Frigg-feltet. Dessverre røk wiren under
nedsenkning. Men et nytt utstyr ble levert i
1973 og brukt på rørbroprosjektet i
Hardangerfjorden på 500 m sjødybde, på
Brentfeltet på 150 m dybde og i Drøn-
sundet utenfor Bergen på 10m dybde.

Under nedsenkningen var loddet 25 cm
over bunnplaten. Når apparatet nådde sjø-
bunnen sørget en bremsesylinder for at be-
lastningsplaten nådde bunnen med en has-
tighet på ea 90 cm/min og med full belast-
ning på 10 kN, maks penetrasjonsdybde var

l m. Penetrasjonsdybden ble registrert mot
tid (NGI Publ. 102, 1974).

9.3 MIS Ferder

L. Bjerrum var opptatt av det gryende off-
shoremarkedet. Nederlenderne dominerte
markedet for geotekniske boreskip. Det
var ønskelig med norsk innsats mente L.
Bjerrum. Marinens ubåter måtte kunne
brukes foreslo han. Jeg fikk audiens hos en
U-båt kommandør, ble vel mottatt, men
resultatet var negativt. Men L. Bjerrum ga
seg ikke. Gjennom en nabo, O.M. Siem,
direktør i A/S Fred Olsen, fikk NGI kon-
takt med rederiet Anton von der Lippe som
senere kjøpte Fred Olsens MIS Brisk og
bygde den om til MIS Ferder hvor NGI ble
bore konsulenter. Kaptein E. Myrestøi og
styrmann H.l. Jacobsen fikk den første
introduksjon i grunnboring på Mjøsa i
1973. Der fikk vi også anledning til å ut-
prøve en "wireline"- operert hydraulisk
prøvetaker og en trykksonde.

Foto 32 MIS Ferder. (DrillinK vessel M/S
Ferder)

10 AVSLUTNING

Dette er blitt et tilbakeblikk på en for meg
svært spennende epoke. Mye er nevnt,
men mer har hendt. Vi gjorde mange feil-
skjær og mange tabber ved konstruksjon og
produksjon. Men L. Bjerrums ideer og in-
tensjoner holdt mål.
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At det stort sett gikk bra skyldtes gode
kolleger og forståelsesfulle oppdragsgivere.
Tiden var også annerledes enn nå. En
startet fra et nivå hvor det var lettere å lage
noe nytt og utenforstående institusjoner og
firmaer var ofte villige til å bidra uten å se
stor merkantil vinning. Tilskuddet fra
NTNF var større og impulsene utenfra var
store.

For å slutte der jeg begynte. L. Bjerrum
var en spesiell leder, full av ideer, inspire-
rende, sosial og med stor tillit til sine med-
arbeidere. Dessverre nytter det ikke å rette
noen takk til ham i dag. Men jeg tillater
meg å rette en takk til deg Gudrun
Bjerrum, som i høyeste grad bidro til at
Laurits Bjerrum fullt ut kunne gå inn for
NGI og at vi alle følte at vi var en del av
NGI familien.
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