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En historie og presentasjon av 
GEOMOBIL 1   

mobilt avansert geoteknisk feltlaboratorium 

 
 



Mobilt laboratorium    

   

Problemer vi har er:      
 - prøvetaking/-skjæring  
  - håndtering  
   - transport  
     - lagring 

Prøveforstyrrelse reduserer og begrenser kvaliteten på 
nødvendige beregningsdata  



BAKGRUNN 

Grunnet varierende prøvekvalitet satte VD i gang 
et prosjekt rundt år 2000 for å:  

 ”Undersøke prøveforstyrrelse av 54 mm sylinderprøver” 

 

Prosjektet så på – opptak – håndtering i felt - 
transport og lagring av sensitive leirprøver  

 

Utvikle nye transportkasser for sylinderprøver 

 
Dette var starten på utvikling av et enkelt mobilt laboratorium.  



Er det behov for et mobilt geoteknisk laboratorium? 

Her kunne vi vært med et mobilt laboratorium - Lyngseidet i Troms 



Geomobil 1 

 Biler og rester av hus i rasgropen - Lyngseidet i Troms 



Første mobile laboratorium 
Campingvogn 



Etter en kraftig oppbremsing-- 

--- startet et 
samarbeidsprosjekt  



Geosør – et samarbeidsprosjekt mellom 
Region Sør og Vegdirektoratet 
 
- Spesialistoppgave geoteknikk/grunnundersøkelser 

Mobilt geoteknisk laboratorium 
 

Geomobil 1- et samarbeidsprosjekt  
Region Sør, Region Øst og Vegdirektoratet 
 

- Initiert i forbindelse med Geosør 
- Geosør geoteknisk spesialistfunksjon. 
- Geomobil 1 (containeren) - lagres i Skien når  
    den ikke er på oppdrag 
 

 



Hvorfor Geomobil 1 

• Kortest mulig transportavstand fra prøvested til lab. 
 

• Minst mulig ”prøvesvinn” 
 

• Får prøvedata vi ellers ikke ville ha fått 
 

Geomobil 1 er utstyrt med:  
 
 - Div. utstyr for geotekniske rutineundersøkelser 
 - Prøveutskyver 
 - Trinnvis ødometer 
 - Treaksialrigg 
  
  

 



Geomobil 1- ett kritisk eksempel  
 

Prøven skyves ut 

10 min. fra prøven kom 
opp til den er skjøvet ut 

Ca. 2 min. etter  
utskyvning starter en 
kollaps  



Geomobil 1- ett kritisk eksempel  
 

10 min. etter utskyvning, var prøvestykke kollapset 



● Container tidligere benyttet til feltlab. for asfalt, grus og 
betong i Region sør, ble stilte til disposisjon  

● Oppbygging av Geomobil 1 startet høsten 2006 i Region 
Øst 

Fra campingvogn til container 



Geomobil 1 
 Kontainer på Solbergmoen  

Ribbet for utstyr 
og klar til 
rehabilitering/ 
oppbygging 

Etter første oppbygging i 
region Øst, ankommer en 
mørk natt kontaineren til 
lab. i Skien  



Skjærstyrke – måleresultatene 
benyttes til beregning av hva 
grunnen tåler av belastning?  

Geomobil 1 
 
Treaksialforsøk 



Geomobil 1 
  
Ødometerforsøk: 

Deformasjons-egenskaper 
Test av setnings-ømfientlig materiale 



Geomobil 1 

Spesialutstyret montert i kontaineren 
 



Geomobil 1 - klar til utrykning 

På vei til Ålesund 

Geomobil 1- en transportvennlig løsning 
– bygget på en krokramme. Tilsvarende 
har vi et mobilt kontor i container  



Krokbilen benyttes primært til frakt av borerigg 



Geomobil 1 ved Høyskolen Ålesund 
Opplæring av ingeniørstudenter  

Geomobil 1 



Regionslaboratoriets medarbeidere i 

Region Sør  

---«læremestere» er her klare til 
innsats ved høyskolen i Ålesund 



Region Sør - Regionslaboratoriet 

Undervisning av studenter 



Region Sør - Regionslaboratoriet 

Studenter på besøk i Geomobil 1 



Fordeler med feltlaboratoriet - Geomobil 1 

● Grunnborere, laboranter og saksbehandlere kommer tett 
inn i prosjektet 

● Ypperlig til akutt situasjon som grunnbrudd/ras 

● FoU-prosjekt  (kvalitet i felt og laboratorieundersøkelser) 

● Ved vanskelige forhold (kontinuerlig oppfølging) 

Noen banditter av noen av 
operatører fra Region Sør er 
alltid klare til aksjon 


