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TILLITSMENN I 2014

Styre:

Grete Tvedt, leder
Jan K. Holme, nestleder
Guro Brendbekken, styremedlem
Magnus Rømoen, styremedlem
Geraldine Sørum, sekretær
Vegard Woldsengen, varastyremedlem

Revisorer:

Tor Løken
Inger Marie Müller

Rådgivende utvalg:

Vidar Gjelsvik, formann
Arne Engen
Kristian Aunaas

Laurits Bjerrums minnefond:

Steinar Nordal
Per Magnus Johansen
Kjell Karlsrud

Antall medlemmer pr. 30. juni 2015:

512
Medlemsoversikt side 43
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INTEGRERTE GEOOG MILJØTJENESTER
Rambøll har 60 spesialister i Norge som tilbyr rådgiving innen geoteknikk,
ingeniørgeologi, miljøteknikk og naturmiljø. I tillegg tilbyr vi feltarbeid med
moderne borerigger for utførelse av grunnundersøkelser
og geotekniske analyser i eget laboratorium.
Rambøll er Nordens ledende samfunnsrådgiver innen plan, arkitektur og
teknikk. Virksomheten har totalt nærmere 12 300 medarbeidere
lokalisert i 35 land.
WWW.RAMBOLL.NO

10
Årsberetning og regnskap for 2014

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS 2014
(Annual report)
Meetings of the Board/Members
The Board held ten meetings in 2014, and sent 3 newsletters to members. Information is also
sent via e-post to about 90% of our members. We arranged a spring seminar with technical
lectures etc., with approximately 50 participants, and “Youth” day with approximately 50
participants.
Information about the Society and our future meetings are published on the Society’s web
pages, www.ngf.no. The meeting program is established for six months at a time.
NGF's Economy
The accounts show a profit of NOK 114 716 compared to a budgeted profit of NOK 156 000.
The difference is due to deviations with respect to the budget both on the income and
expenses side. Income from courses was not reported in time and will be included in next
year's budget. Sale of the Pile Guidelines and the lime-cement guide gave over NOK 100 000
more in income than budgeted. On the expenses side, scholarships were not awarded in 2014
and several committees did not ask for support. The Pile Guidelines was reprinted 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 Pile Guidelines Committee, the Geosynthetics Committee, the Frost in Soils Committee,
the Soil Investigation Committee, the Further Education Committee and the Vibrations
Committee were active in 2014. Details of committees work are given in the section
"Virksomheten i NGFs komiteer og utvalg".
Many NGF members are also active in both European and international committees. Further
information on these activities is given later.
Members
The Society had 490 members at the end of 2014, which is the same as 2013 (490 members).
Support membership was established in 1987 for companies and institutions working within
the geotechnical field. The subscriptions for support members are divided into three classes.
The membership entitles the members to a free advertisement in the annual report and half
price for insertions in the newsletters. NGF would like to thank all support members for their
contribution to NGF.
Companies registered as members as of 2015-01-01:
Class1
COWI AS (www.cowi.no)
DNV GL AS (www.dnvgl.com)
Multiconsult (www.multiconsult.no)
Norconsult AS (www.norconsult.no)
Norges Geotekniske Institutt (www.ngi.no)
Saint-Gobain Byggvarer AS (www.weber-norge.no)
Züblin A/S (www.zueblin.dk)
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Class 2
Entreprenørservice A/S (www.entreprenorservice.no)
Jernbaneverket Utbygging (www.jernbaneverket.no)
Kværner Concrete Solutions AS (www.kvaerner.com)
Norsk Glassgjenvinning AS (www.syklus.no)
Rambøll Norge AS (www.ramboll.no)
Ruukki Norge AS (www.ruukki.no)
SINTEF Byggforsk AS (www.sintef.no/Byggforsk)
SWECO Norge AS (www.sweco.no)
Class 3
Cautus Geo AS (www.cautusgeo.com)
Fugro Geotechnics AS (www.fugro.no)
Geomek Stockholms Geomekaniska AB (www.geomek.com)
Geonor AS (www.geonor.no)
GeoSafe as (www.geosafe.no)
GeoVita as (www.geovita.no)
Golder Associates AS Norge (www.golder.no)
Keller Grundläggning AB (www.kellergrundlaggning.se)
VIANOVA GeoSuite AB (www.vianova.se)
Courses, seminars and conferences
A course in "Pile foundations – design methods with practical examples", that was fully
booked in 2013, was held again 22-23 January 2014.
A seminar on "Sampling – from choice of equipement to evalutation of sample quality", held
20-21 May and 21-22 May 2014, was fully booked both times.
The Geotechnics Day was again held in November and was as usual a successful event. Our
members held two presentation during the joint session and seven different presentations
during the Geotechnics session. In addition the 24th Bjerrum Lecture "Meeting todays Ground
Improvement Challenges" was presented by Professor James K. Mitchell during the
Geotechnics session. After the conference, a dinner was arranged where approximately 100
members participated.
Scholarship
A scholarship was awarded in 2014 to Jean-Sébastien L'Heureux in connection with "Use of
to characterize Norwegian day".
Diploma prize
No diploma prize was awarded in 2014.
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. The ordinary Nordic Board meeting was held 2nd September 2014
at Finse, Norway. NGF was the host and was represented by Grete Tvedt, Jan K. Holme and
Geraldine Sørum. The meeting was concluded with a successful bicycle trip along the Rallar
road.
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Updating of homepage ngf.no
The society has worked with an updating of the web pages such that it should be easier to
navigate and find relevant information. Focus has been better links to publications and
checklists, better calender and updated links to the other Nordic Societies.

SINTEF Byggforsk

Våre tjenester innen geoteknikk
Forskning, utvikling og forskningsbasert rådgivning
innen områdene:
 Alternative materialer og jordforsterkning
 Ras og skråningsstabilitet
 Arktisk geoteknikk og materialtesting
 Analyser av samvirke for jord/konstruksjon
 Fundamenteringsløsninger
 Beregningsmodeller og programvareutvikling
 Marin geoteknikk

Teknologi for et bedre samfunn

Vi utfører også:
 Laboratorie‐ og feltundersøkelser for geotekniske formål
 Geotekniske boringer med egen borerigg på Svalbard

Kontakt oss for mer informasjon:
Faggruppe Geoteknikk
Maj Gøril Glåmen Bæverfjord | Tlf: 73 59 30 00

www.sintef.no/byggforsk/infrastruktur
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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
Grunnundersøkelsekomitéens sammensetning i 2015 er som følger:
Medlem
Rolf Sandven
Kristoffer Kåsin
Knut Hagberg
Ole Vidar Kirkevollen
Anders Eknes
Maj Gøril Bæverfjord
Odd Einar Rundmo
Jan Jønland
Arild Handberg
Amund Augland
Anders Gylland

Firma/institusjon
Multiconsult
NGI
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Norconsult
SINTEF
Rambøll
NTNU
GeoSafe
GeoVita
SINTEF

Funksjon
Leder
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Komiteen vurderer selv sammensetningen i forhold til komitéens behov, og innstiller nye
kandidater til NGFs styre som formelt godkjenner.
Aktiviteter i siste år:
Grunnundersøkelseskomiteen har i 2014 arbeidet med revisjon av Melding 6
Poretrykksmåling og Melding 9 Totalsondering. I tillegg er det satt i gang et arbeid med
utarbeidelse av felles sjekklister for grunnundersøkelser basert på Eurokode 7 del 2. Vi
samarbeider også med Standard Norges aktiviteter med oppfølging av europeiske/
internasjonale standarder, samt arbeidet med en norsk standard for «Krav til utførelse av
feltundersøkelser».
Det ble avholdt to 2-dagers seminar i mai 2014, i regi av komiteen. Tema for seminarene var
Prøvetaking og laboratorieundersøkelser og ca. 120 deltagere og arrangører deltok.
Videreutdanningskomiteen
Formål:
Videreutdanningskomiteen i NGF har som formål å initiere kurs i regi av NGF
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Sammensetning:
Komiteen har normalt bestått av tre medlemmer, men har det siste året kun hatt to. Ellen Lied
fra Norconsult har takket ja å tre inn i komiteen.
Medlem

Firma/institusjon

Kristian Aunaas
Vidar Gjelsvik
Ellen Lied

SVV Vegdirektoratet
NGI
Norconsult

Funksjon

Valgt inn
i komiteen
2014
2012
2015

Aktiviteter:
Det er i løpet av 2014 / 2015 gjennomført to kurs i "stabilitetsanalyser av skråninger,
skjæringer og fyllinger"
Geosyntetkomiteen
Formål:
Geosyntetkomiteen i NGF har som formål å høyne kjennskapen til geosynteter og hvordan
disse benyttes i bygg og anlegg.
Sammensetning:
Det er enighet om å ha samme styre for Geosyntetkomiteen og IGS Norge. Komiteens
sammensetning i 2014 er som følger:
Medlem
Aina Anthi
Per Kristian Hoel
Tebarek Ahmed
Tseday Damtew
(Jan Vaslestad er vara)
Tor Andre Andreassen

Firma/institusjon
Statens vegvesen
Brødrene Dahl
Statens vegvesen
Statens vegvesen

Funksjon
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær

Valg i perioden
2015-2016 (2 år)
2015 – 2016 (2 år)
2015 – 2016 (2 år)
2015 – 2017 (3 år)

TenTex AS

Medlem

2015 – 2017 (3 år)

Det er forutsatt en rullerende utskifting av medlemmer slik at leder og sekretær ikke avløses
samtidig. Komiteen foreslår selv nye medlemmer til styret i NGF som skal godkjenne
sammensetningen av komiteen.
Aktiviteter:
Det er avholdt 3 møter med styret for Geosyntetkomiteen og IGS Norge i 2014.
Europeisk standardisering
• Geosyntetkomiteen fungerer som speilgruppe for arbeidet med europeisk standardisering
av geosynteter (CEN TC 189, norske komitemedlemmer Per Kristian. Hoel og Arnstein
Watn).
• Standardisering av utførelse av konstruksjoner med armert jord (CEN TC 229, norsk
komitemedlem Arnstein Watn).
• Prosjektering av konstruksjoner med jordarmering (CEN TC 250/SC 7 EG 5 Reinforced
soil, norsk komitemedlem Jan Vaslestad.)
• Med i komite for Reinforced soil i IGS: Tseday Damtew og Arnstein Watn.
• Med i NorGeoSpec-Technical Committee: Aina Anthi og Tseday Damtew.
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Aktivitetsliste:
• Med i teknisk komite for planlegging av EuroGeo 6 i Istanbul september 2016 (Jan
Vaslestad).
• Arrangementkomitee for EPS 2017 Istanbul: Roald Aabøe og Jan Vaslestad.
• NorGeoSpec Technical Committee meeting in Paris 2014: (Tseday Damtew, Aina Anthi).
• NorGeoSpec Technical Seminar in Tallin 2014. Aina Anthi og Per Kristian Hoel holdt
presentasjon om hvordan vi forholder oss til NorGeoSpec i henholdsvis Statens vegvesen
og Brødrene Dahl.
• 10th International Conference on Geosynthetics i Berlin 2014. Jan Vaslestad holdt 3
presentasjoner og var sesjonsleder på den internasjonale konferansen. Tittel på de tre
presentasjonene var:
o
o
o

•
•

•
•

•
•

“Bridge foundations supported by EPS geofoam embankments on soft soil” (J.
Vaslestad, T. Ahmed, R. Aabøe, S. Bartlett, D. Arellano).
“Behaviour of a geosynthetics soil slope: a 25 year field study” (R.J Fannin, S.
Quinteros, J. Vaslestad, T. Ahmed, T.H Johansen).
“Experience on delivery control of nonwoven geotextiles at road construction sites in
Norway” (T. Damtew, J.Vaslestad, D.S Løvstad, T-A. Kynbråten, C. Recker).

Undervisning om geosynteter på universitet og høyskoler: Noe undervisning
på Universitetet på Ås (NMBU) og Høyskolen i Østfold i faget geoteknikk.
Undervisning VEA Statens fagskole for anleggsgartnere og blomterdekoratører om
geosynteter. (Per Kristian Hoel). Noe undervisning og omvisning på geoteknisk lab hos
Statens vegvesen sine lokaler (Jan Vaslestad og Aina Anthi).
Undervisning om geosynteter for byggherrepersonell og prosjektledere i Statens vegvesen
(Jan Vaslestad, Aina Anthi).
Temadag om Geosynteter for geoteknikere i hele Statens vegvesen. Presentasjoner holdt
blant annet av Per Kristian Hoel, Brødrene Dahl og Jan Vaslestad, Statens vegvesen. I
tillegg diskusjon om løsninger for aktuelle prosjekter i Statens vegvesen der geosynteter
skal brukes/er brukt.
Det er etablert samarbeid mellom IGS Norge og IGS Finland/Estland.
Det var 41 medlemmer i IGS Norge/Geosyntetkomiteen pr 1.januar 2014.

Komitee for Geodynamikk og Vibrasjoner
Sammensetning:
Komiteens/sekretariatets sammensetning er som følger:
Medlem
Firma/institusjon
Funksjon
Christian Madshus
NGI
Steinar Nordal
NTNU

Valgt i perioden

NGFs vibrasjonskomité er ikke noen egentlig komité, men mere et «sekretariat» som i en del
år har bestått av Christian Madshus, NGI og Steinar Nordal, NTNU. Aktiviteten er ikke større
enn at dette har fungert, men tiden er sikkert inne både for å skifte mannskap og få dette over
til en ordinær komité, lik de andre komiteene i NGF. NGF anmodes om å ta et initiativ for å
få dette ordnet. Komiteen foreslås også å endre navn fra «Vibrasjonskomite» til «Komité for
Geodynamikk og Vibrasjoner».
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Aktivitet i 2014 – Oppsummering:
Viktigste aktivitet i 2014 var «2nd Nordic Ground Vibration Day – NGV 2014″ som ble holdt
Aalborg 20. oktober. Første NGV ble arrangert i Oslo i 2012:
Temaet denne gangen var «Advances and applications of computational methods and
measurement techniques within the field of ground vibration». Bengt B. Broms foredraget ble
holdt av professor Geert Degrande, KU Leuven, Belgium, med tittelen: “Recent developments
in assessment of ground vibration”. Hovedfokus var på vibrasjoner fra jernbane.
Det var to presentasjoer fra Norge:
•

Amir Kaynia / Karin Norén-Cosgriff: “Dynamic soil-structure interaction analyses for
design of large, highly vibration-sensitive particle accelerator facility”.
• Jörgen Johansson / Christian Madshus: “Effect of vibration on release of landslides in
sensitive soils—recent case histories and Norwegian national standard”. Dette omfattet
resultatene av NIFS sponset forskningsprosjekt på sprengningsrystelsers innvirke på
skråninger i løsmasser med kvikkleire.
• Dessuten steppet Christian Madshus inn og holdt presentasjonen for Nils Rydén, PEAB,
Sweden, som hadde forfall: “Measurements of ground vibration at the Max IV project“.
Det var total over 60 deltagere, hvorav ca.10 kom fra Norge. For mer informasjon se:
www.ngv2014.aau.dk Jörgen Johannson er med i referansegruppe for Fanny Decker, som gjør
sitt Dr. arbeid ved KTH Temaet er vibrasjoner fra ramming av spunt med vibrolodd. Fanny
utfører omfattende målinger og resultatene er nyttige for planlegging og oppfølging av slike
arbeider også i Norge.
Norsk Standard NS 8141-Del 3, ble fastsatt som gjeldende standard i april 2014.
Delstandarden har tittelen: » Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsing av skred i
kvikkleire» Denne standarden er resultat av et NIFS finansiert forskningsprosjekt. Det er også
gitt ut et Tillegg D (Endringsblad A2) til NS 8141-Del 1. Dette tillegget har tittelen:
«Virkning på mennesker av vibrasjoner fra sprengning i nærheten av boliger.
Med dette er hele NS 8141 – serien med tre standarder fullført. «Vibrasjoner og støt.
Veiledende grenseverdier for bygg- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk». I tillegg til
Del 3 er de to andre delene: Del 1: «Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på
byggverk, inkludert tunneler og bergrom» og Del 2: «Virkning av vibrasjoner fra annen
anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk».
Det ble 30. oktober holdt kurs om NS 8141 – standardene, i regi av Standard Norge, med 50
deltagere.
Videre planer:
Ved NGI har Amir Kaynia overtatt som fagansvarlig for Geodynamikk og Vibrasjoner, etter
at Christian Madshus ble pensjonist ved fylte 67 år. Han er fortsatt ansatt hos NGI på
timebasis og arbeider videre med vibrasjoner og dynamikk.
Ved NTNU er geodynamiske problemstillinger i økende grad dekket av Gudmund Eiksund.
Han vil eksempelvis sammen med Steinar Nordal tilby et PhD – kurs i geodynamikk høsten
2015. Kurset planlegges gitt med en første del 14-17 september på NTNU og en andre del 19
– 22 oktober på NGI i Oslo. Amir Kaynia er professor II ved NTNU og vil være ansvarlig for
den siste delen av kurset, gitt på NGI. Professor Steve Kramer fra UW vil trolig gi to dager
undervisning i geoteknisk design for jordskjelv.
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Ut fra de skisserte planer kan det være ønskelig å la Amir Kaynia og Gudmund Eiksund ta
over for de to nåværende medlemmene i komiteen for Geodynamikk og Vibrasjoner.
Komiteen kunne videre suppleres med en eller to andre medlemmer.
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:
FiJs mandat er (sitat): søke 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.
FiJ skal 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.
Sammensetning:
Frost i jord komitéens sammensetning er som følger:
Medlem
Anne-Lise Berggren
Ketil Isaksen
Rune Ødegaard
Ivar Horvli
Øystein Myhre
Geir Berntsen
Lars Grande
Gisle Haaland
Arne Instadnes
Truls Mølman
Anne Gunn Rike
Even Øiseth
Lars Mørk

Firma/isntitusjon
Geofrost
Meterologisk institutt
Høgskolen i Gjøvik
ViaNova/NTNU
Vegdirektoratet
Statens vegvesen
NTNU
Statoil
Instadnes AS
Barlindhaug
NGI
Rambøl
Multiconsult

Funksjon
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Komiteen vurderer selv sammensetningen i forhold til komitéens behov, og innstiller nye
kandidater til NGFs styre som formelt godkjenner.
Aktiviteter i 2014:
Ingen.
Vedtekter FIJ:
Dere kan laste ned vedtektene for FiJ her.
Peleveiledningskomitéen
Formål:
Pelekomitéen skal:
•
•

Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen skal gjenspeile
dette.
Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder.
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•
•
•
•

Bidra til standardiseringsarbeid
Holde kontakt med pelemiljøer i andre land
Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF
Utarbeide og utgi Peleveiledningen

Sammensetning:
Komitéen har i løpet av året hatt fokus med rekruttering for å sikre ettervekst. Vi kommer til å
fortsette dette arbeidet i 2015. Komitéens sammensetning er som følger:
Medlem
Arne Eigeland
Andreas Andenæs
Arne Schram
Simonsen
Trond Føyn
John Petter Holtmon
Trond O. Imset
Torbjørn Johansen
Kjell Karlsrud
Lars Narvestad
Frode Oset

Firma/institusjon

Funksjon

Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult

Formann
Sekretær
Medlem/mentor

Valgt for antall
år
(Nyvalgt)
(Nyvalgt)
-

Norconsult
Entreprenørservice
Kynningsrud
Fundamentering
Geovita
NGI
Aas-Jakobsen
Vegdirektoratet

Medlem
Medlem
Medlem

-

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

-

Nye medlemmer foreslås av komitéen og godkjennes av styret i NGF. For å sikre best mulig
flyt i komitéarbeidet er formann og sekretær fra samme firma/institusjon.
Aktiviteter:
Pelekomitéen har vært aktive bidragsytere på pelekursene i Tønsberg 22.-23. januar og 7.-8.
mars. Opprinnelig var det kun planlagt ett kurs, men stor pågang og ventelister medførte at
det ble arrangert et kurs i tillegg. Rundt 150 personer har deltatt på pelekurs i 2014.
Det er avholdt ett møte i pelekomitéen i 2014. På komitémøtet ble tilbakemeldinger på
kursene gjennomgått. Generelt har kursene fått gode tilbakemeldinger, og dette synes
pelekomitéen er svært hyggelig og motiverende for videre arbeid. Komitéen har mottatt
mange gode forslag til nye temaer som kan danne grunnlag for nye kurs i fremtiden.
Peleveiledningen 2012 er pr november 2014 solgt 570 eksemplarer, noe som vitner om solid
interesse for faget! Komitéen har mottatt noen trykkfeil/mangler og utarbeidet et korrigendum
som publiseres på NGF’s hjemmeside utpå nyåret.
Aktivitetsliste:
• Deltagelse på ståldagen Ruukki, Oslo, februar.
Tema: Stålrørpeler på Gulli bru
Ansvar: John Petter Holtmon
• Deltagelse på pelekursene i Tønsberg, 22. – 23. januar og 7.- 8. april
Tema: Pelefundamentering – dimensjonering og utførelse belyst med praktiske eksempler.
Ansvarlig kurskomité: Kristian Aunaas, Arne T. Eigeland, Torbjørn Johansen, Kjell
Karlsrud, Frode Oset, Arne Schram Simonsen og Siri Engen (Tekna). Innlegg fra
komitéen: ATE, TJo, KK, møteledelse FO, TJo, ASS.
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Nordisk samarbeid:
• Deltagelse på Pålkommissionens årsmøte februar og deltakelse på aktivitetsmøte mai.
Ansvar: Arne Schram Simonsen og Kjell Karlsrud.
• Deltagelse i nordisk samarbeidsmøter februar og september vedr. revisjon av EC7.
Ansvar: Arne Schram Simonsen
• Deltagelse på International Conference on Piling & Deep Foundations, Stockholm, mai.
Ansvar: Arne Schram Simonsen og Kjell Karlsrud.
• Speilgruppe – Revisjon av eurokode 7, kap 7 peler.
Ansvar: Arne Schram Simonsen.
• Webmøter med ETC3.
Ansvar: Arne Schram Simonsen.
• Utarbeidelse av korrigendum Peleveiledningen 2012.
Ansvar: Arne Eigeland.
Kontakt pelekomitéen
Pelekomitéen har e-postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no
Det presiseres at peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon, men den er
ment som en kanal der NGF-medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler,
innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2012, samt ønske om emner som komitéen skal
behandle i sitt videre arbeid.

GEOTEKNISKE KOMITEER OPPNEVNT AV STANDARD NORGE (SN)
Standardiseringskomiteer innenfor geoteknikkområdet
SN/K 066 Geoteknisk prosjektering – Speilkomite for CEN/TC 250/SC 7 Eurokode 7
Formål:
Følge arbeidet med oppdatering og revisjon av Eurokode 7.
Sammensetning i 2014:
Medlem
Astri Eggen
Arne Schram Simonsen
Fritz Nowacki
Frode Oset
Roger Olsson
Torbjørn Kjoberg
Vikas Thakur
Morten Lund

Firma/institusjon
NGI/ nå Veidekke
Multiconsult
NGI
Statens vegvesen
NGI/ nå Cowi
Skanska
Statens vegvesen/ nå NTNU
Standard Norge

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Aktiviteter:
Det er avholdt 5 møter i 2014, samt at leder og sekretær har deltatt på et møte i CEN i Bern,
Sveits.
Komiteen følger norsk deltakelse i arbeidsgrupper i CEN/TC 250/SC 7. Det er norsk
deltakelse i følgende arbeidsgrupper: EG1 – «Anchors» med Arne S. Simonsen, EG5 –
«Reinforced soil» med Jan Vaslestad, EG6 – «Seismic design» med Amir Kaynia, EG7 –
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«Pile design» med Arne S. Simonsen, EG11 – «Characterisation» med Astri Eggen, og EG13
– «Rock mechanics» med Roger Olsson.
Det arbeides med oppdatering av nasjonalt tillegg til Eurokode 7, del 1 som følge av nytt
kapittel om ankere.
I tillegg har komiteen deltakelse i en nordisk samarbeidsgruppe som skal speile Eurokode 7arbeidet med et felles nordisk utgangspunkt. Her deltar foruten Norge, også Sverige,
Danmark, Finland og Island. Gruppen holder to møter i året. Her deltar Astri Eggen, Arne S.
Simonsen, Roger Olsson og Morten Lund fra SN/K 066.
SN/K 081 Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser
Formål:
Revidere og utarbeide norske standarder innen området, deriblandt NS 3420 del D.
Speilkomite til CEN/TC 431 – Geotechnical Investigation and Testing og ISO/TC 182/SC 1 –
Geotechnical Investigation and Testing.
Sammensetning i 2014:
Medlem
Liv Hamre
Rolf Sandven
Arne Schram Simonsen
Even Øiseth
Knut Hagberg
Ole Kirkevollen
Kristoffer Kåsin
Rune Dyvik
Morten Lund

Firma/institusjon
DNV GL
Multiconsult
Multiconsult
Rambøll
Statens vegvesen
Statens vegvesen
NGI
NGI
Standard Norge

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Aktiviteter:
Det er avholdt 4 møter i 2014, hvorav to i en arbeidsgruppe for utarbeidelse av en egen norsk
standard med krav til utførende av grunnundersøkelser. I tillegg har leder og sekretær deltatt
på et møte i CEN i London og et møte i ISO i Berlin.
Komiteen følger norsk deltakelse i arbeidsgrupper i CEN og ISO. Det er norsk deltakelse i 4
arbeidsgrupper i CEN/TC 341; WG1 – «Drilling and sampling methods and groundwater
measurements» med Rolf Sandven, WG2 – «Cone and piezocone penetration tests» med Tom
Lunne, WG4 – «Testing og geotechnical structures» med Arne S. Simonsen og WG6 –
«Laboratori tests on soils” med Runr Dyvik.
I tillegg har komiteen deltakelse i en nordisk samarbeidsgruppe som skal speile Eurokode 7arbeidet med et felles nordisk utgangspunkt. Her deltar foruten Norge, også Sverige,
Danmark, Finland og Island. Gruppen holder to møter i året. Her deltar Liv Hamre, Arne S.
Simonsen og Morten Lund fra SN/K 081.
Det arbeides i en egen arbeidsgruppe med utarbeidelse av en egen norsk standard med krav til
utførende av grunnundersøkelser.
SN/K 416 NS 3420, del G – Grunnarbeider – del 2
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Formål:
Revidere NS 3420 del G.
Sammensetning i 2014:
Medlem
John Petter Holtmon
Helen Andersson
Astri Eggen
Gjermund Walby
Anders Østbye Eknes
Arne Schram Simonsen
Andreas Berger
Frode Oset
Steinar Giske
Inge Solberg
Geir Veslegard
Ingunn Veimo
Kim Rudolph-Lund
Einar Østhassel
Roalf Kveim
Jan Øivind Holdhus
Rikard Lie
Morten Lund
Tom Erik Larsen

Firma/institusjon

Funksjon

Entreprenørservice
Huth & Wien Eng.
Veidekke
Kynningsrud
Fundamentering
Norconsult
Multiconsult
Multiconsult
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Rambøll
Hallingdal Bergboring
Structor
Sweco
MEF
Sør Norsk Boring
Cowi
Østfold brønnboring
Norconsult/Standard Norge
Standard Norge

Aktiviteter:
I forbindelse med revisjonsarbeidet av NS 3420 Del G er det avholdt 13 møter i 2014, fordelt
på to arbeidsgrupper.
Det er også arbeidsgrupper underlagt SN/K 416 som følger med på arbeidet i CEN/TC 288 –
Execution of special geotechnical works, CEN/TC 189 – Geosynthetics og ISO/TC 221 –
Geosynthetics. Det avholdes ikke jevnlige møter i disse gruppene.
CEN/TC 288 utarbeider separate utførelsesstandarder for ulike konstruksjoner som
slissevegger, forankringer, borede peler, mikropeler, spuntvegger, fortrengningspeler,
dypstabilisering, grunnforsterkning ved dypkomprimering, armert jord, injisering og
jetinjisering.
CEN/TC 189 arbeider med standarder for terminologi, prøving, bestandighet og
produktstandarder for geotekstiler og membraner. ISO/TC 221 følger arbeidet i CEN og
mange av prøvningsstandardene baseres på tidligere ISO-standarder.
SN/K 415/AG3
Formål:
Speilkomite til CEN/TC 396 – Earthworks.
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Sammensetning i 2014:
Medlem
Arne Schram Simonsen
Ola Ellingbø
Frode Oset
Harald Sakshaug
Bernt Jøran Reinholtsen
Geir Berntsen
Jan Vaslestad

Firma/institusjon
Multiconsult
Norconsult
SVV
NVE
Secora
SVV
SVV

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Aktiviteter:
Det er under utarbeidelse en ny standard for krav til utførelse og gjennomføring av grave og
fyllingsarbeider og prøvingsmetoder for kontroll. Det europeiske arbeidet er organisert i fem
arbeidsgrupper og vi har norsk deltakelse i samtlige av dem. Følgende arbeidsgrupper er
opprettet:
•
•
•
•
•

WG 1 Prinsipper for anleggs og grunnarbeider
WG 2 Klassifisering av gravemasser
WG 3 Utførelse av grave- og fyllingsarbeider (derunder også fylling i sjø)
WG 4 Prøvingsmetoder for kvalitetskontroll
WG 5 Fyllinger i vann (mudring, deponi fra gruver)

Andre komiteer av interesse for NGF
•

•

•
•

•
•

•

SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer. Komiteen følger arbeidet i ISO/TC 211.
Mye av arbeidet er stedfesting av informasjon. Prosjektleder i Standard Norge er
Bjørnhild Sæterøy.
SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader. Prosjektleder i Standard Norge er Iiris
Turunen-Rindel. Komiteen arbeider med revisjon av NS 8141 og den blir utgitt i tre nye
deler. Del 1 ble utgitt i februar 2012; NS 8141-1 Vibrasjoner og støt – Veiledende
grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av
vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom.
Del 2 ventes i 2013.
SN/K 513 Byggherreforskriften. Prosjektleder i Standard Norge er Jørgen Birkeland
SN/K 516 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider. Komiteens arbeid ble
satt på vent, men starter trolig opp igjen i 2013. Prosjektleder i Standard Norge er Lisbet
Landfald
SN/K 517 Klassifisering a BAE-sektoren. Prosjektleder i Standard Norge er Lisbet
Landfald
SN/K 521 Grunnvannsbrønner til vann- og energiforsyning. Komiteen ferdigstilte i 2012
en ny Norsk Standard, NS 3056 Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og
energiformål.
SN/K 534 Nye juridiske samarbeidsformer. komité som skal utrede juridiske
konsekvenser av OPS/partnering/BIM. Behovet for standarder vil avhenge av gruppens
konklusjoner.

Prosessen fram mot en standard
Utarbeidelse av internasjonale standarder følger bestemte stadier fra idé til en ny standard (00)
til den er ferdig implementert (65). Tabellen beskriver de ulike stadier og hvilke oppgaver
som følger for interessenter:
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Stadium

Omfang

Beskrivelse av prosessen

00*)

Definering av nytt
prosjekt

10*)

Godkjenning av
prosjekt (NWI; New
Work Item)

20

Gjøres av arbeidsgruppen

30

Utarbeidelse av
forslag til standard
Komitékontroll

40*)

Høring

Offentlig høring. Alle kan
gi kommentarer til
forslaget, også
kommentarer som går på
selve innholdet (tekniske
kommentarer)

50

Formell avstemning

60

Publisering

65*)

Implementering

Avstemning blant
medlemmene i CEN eller
ISO. Ingen tekniske
kommentarer tillates på
dette stadiet
Fastsetting av standarden
som EN eller ISO-standard
Standarden fastsettes som
nasjonal standard, NS-EN,
NS-EN ISO eller NS-ISO

90

Revisjonsvurdering

*)

ett av medlemslandene eller
en arbeidsgruppe under en
komité foreslår et nytt
prosjekt
Godkjennes av CEN, ISO
eller aktuell komité

Arbeidsgruppen er ferdig
og sender det til komiteen
for kontroll før det sendes
på høring

Gjøres hvert 3. eller 5. år

Oppgaver for
interessenter
Kan gi innspill på forslag
til mandat gjennom
nasjonal høringsrunde (i
regi av NHD)
Avklare interessen internt,
vurdere deltakelse i
arbeids-gruppe eller
eventuell nasjonal
speilkomité. Melde det inn
til prosjektleder i Standard
Norge
Delta i arbeidet som
medlem av arbeidsgruppen
Som medlem av en
nasjonal speilkomité har
man tilgang til dokumentet
på dette stadiet og kan gi
kommentarer
Abonnere på tjenesten
”Standarder på høring”
(gratis), www standard.no
Lese relevante standarder
og sende inn
høringskommentarer via
Standard Norge.
Som medlem av en
nasjonal speilkomité har
man tilgang til dokumentet
på dette stadiet og kan gi
kommentarer

Standarden tas i bruk og
implementeres i norsk
regelverk der det er
relevant.
Gi innspill om behov for
oversettelse eller
utarbeidelse av nasjonale
tillegg (veiledning).
Vurdere om den kan
videreføres eller bør
revideres

Stadier av særlig interesse dersom man ikke aktivt deltar i arbeidet

Dersom du vil delta i utvikling av standarder, ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge.

26
Årsberetning og regnskap for 2014

Rådgivende utvalg
Formål:
Rådgivende utvalgs mandat er beskrevet i NGF’s lover:
1. Utvalget skal virke som et råd for styret, samt som valgkomité.
2. 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.
Sammensetning:
Rådgivende utvalgs sammensetning i 2014 var som følger:
Meldem
Arne Engen

Firma/institusjon
Norconsult

Funksjon
Leder

Vidar Gjelsvik

NGI

Medlem

Kristian Aunaas

Statens vegvesen

Medlem

Valgt i perioden
2013-2016
(3 år)
2012-2015
(3 år)
2014 – 2017 (3 år)

Aktiviteter i siste år:
Rådgivende utvalg var invitert til og deltok på NGFs styremøtet 6. mai 2014, hvor blant annet
program for Geoteknikkdagen 2014 ble diskutert.
Videre har rådgivende utvalg kommet med innstilling til kandidater til NGFs styre og
revisorer i forbindelse med valg ved årets generalforsamling. Rådgivende utvalg har avholdt
ett møte 3. februar 2015 i NGIs lokaler i Trondheim, hvor blant annet kandidater til valg ble
diskutert.

Spunt- og pelearbeider
Boring – Betongrehabilitering – Sprøytebetong
Se filmer fra våre aktiviteter på
entreprenorservice.no
Entreprenørservice AS
Rudssletta 24, 1351 Rud
Telefon 67 17 30 00
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MØTEVIRKSOMHET I 2014
26. mars, Statens vegvesen, Oslo
Generalforsamling og "Når telen går”.
15. mai, Statens vegvesen, Oslo
”Yngres dag”.

Geoteknikkdagen 28. november 2014
Fellessesjonen – Bergmekanikk / Geoteknikk
•

Kan bedre samhandling i bygge- og anleggsbransjen føre til færre skader grunnet
fundamenteringsarbeid? Oppsummering av delprosjekt i "Begrens skade –
prosjektet"
Grete Tvedt, Statens vegvesen

•

En liten diskusjon rundt utbredelsen av kvikkleireskred
Vikas Thakur, Statens vegvesen

Sesjonen Geoteknikk:
•

Mass Stabilisation of Contaminated Sediments
Noora Lindroos, Ramboll Finland Oy

•

Vertikaldren + Forbelastning = Suksess. Grunnforsterkning ved Nye Bangkok
Internasjonale flyplass
Anders Bye, Multiconsult AS

•

En byggegrop, litt kalksement og en stilig løsning Bassengbakken, Trondheim
Martin Holst, Multiconsult AS

•

Bestemmelse av jordfjærer for statistiske beregninger og behov for felles
forståelse mellom RIG og RIB
Carsten Hauser, NGI

•

Krypberegninger i leire Forskningstemaet: krypoppførsel av geomaterialer og
innlemmelse i geoteknisk prosjektering. Hvordan best utføre krypmodellering?
Gustav Grimsatd, NTNU

•

Avløpsprosjektet Midgardsormen i Oslo. Pressing av store rør over store
avstander, til dels med bruk av overtrykk
Trond Føyn, Norconsult, Rolf A. Lauritzen, Olimb Anlegg AS

•

Nytte av CPT-sondering som grunnlag for å plassere poretrykksmålere i riktig
dybde
Gunvor Baardvik, NGI
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LAURITS BJERRUMS MINNEFOND
Årsberetning 2014
LBM styret arrangerte det 24. Bjerrum foredrag som fant sted i forbindelse med
Geoteknikkdagen 2014. James K. Mitchell, Unviersity Distinguisted Professor, Emerikes,
holdt foredraget "Meeting Todday's Ground Improvement Challenges".
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