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NGF seminar – Praktisk grunnboring

Bakgrunn for seminaret
• Ny NS 8020 lansert juni 2016: Kvalifikasjonskrav til utførende av geotekniske 

feltundersøkelser
• Generelt økende fokus på kvalitet av grunnundersøkelser i bransjen
• Varierende kunnskaper om og erfaring fra grunnundersøkelser, både blant 

borledere og saksbehandlere
• Ny utvikling på utstyrssiden
- Økende bruk av avanserte prøvetakingsmetoder

- Større bruk av avanserte in situ metoder som CPTU

• Nye internasjonale standarder
- Nye internasjonale (og derfor norske) standarder for feltundersøkelser

- Revisjoner av NGFs meldinger som følge av dette

• Skjerpede kvalitetskrav for boreresultater, inndeling i Anvendelsesklasser
- Dokumentasjon av oppnådd kvalitet etterspurt i  NVE Kvikkleireveileder 2014

• Viktig med felles faglig diskusjonsarena
- Borledere - saksbehandlere - laboranter

- Kommunikasjon med utstyrsleverandørene
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Hensikt med seminaret
Utvalgte geotekniske feltundersøkelser
(Dreietrykk- og totalsondering, CPTU, Prøvetaking og Poretrykksmåling)
• Presentere anbefalte og standardiserte prosedyrer for de ulike metodene
- Planlegging, forberedelser og valg av utstyr

- Utførelse av metodene

- Usikkerheter og begrensninger i metodene

- Vurdering av forsøkskvalitet

- Prøveforstyrrelse og prøvekvalitet

• Utstyrsinformasjon
- Nye produkter

- Leverandørpresentasjon med gjennomgang av utstyr og prosedyrer

- Service og vedlikehold

• Kjennskap til lover og regler rundt feltvirksomheten
- HMS

- Krav til opplæring

- Maskindirektivet, CE-merking og andre retningslinjer
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Program
• Begrensning på antall deltagere på grunn av det praktiske opplegget 

rundt gruppeundervisning og feltøving

• Seminaret veksler mellom plenumsforelesninger, utstyrsinformasjon, 
feltøving og diskusjon.

- Presentasjoner. deltagerliste og program utdelt på USB stick

- Nødvendig med disiplin med hensyn på det praktiske opplegget, møt opp når 
du skal! Aktivitetene begynner presis!

• Det åpnes for korte spørsmål underveis, diskusjon tas i etterkant av 
innleggene eller når det er avsatt plass i programmet
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Praktisk gjennomføring
• Arrangeres av NGF Grunnundersøkelseskomiteen i samarbeid med 

utstyrsprodusenter og -leverandører
• Alle deltagere må gjøre opp sine regninger selv ved avreise
- Dagpakker i henhold til påmeldingsskjema, inkludert i seminaravgift
- Eventuell drikke til lunsj betales selv
- Fellesmiddag inkluderer 1 drikkeenhet, øvrig drikke betales av den 

enkelte
- Kursmateriell dekkes av kursbudsjettet
- Husk å gjøre opp hotellrom o.a. før du drar!

• Feltøving på Solbergmoen, Nedre Eiker
- Transport i buss fra hotellet etter lunsj tirsdag og torsdag
- Gruppebasert gjennomføring  i felt – følg planene som er satt opp!
- Ta gjerne på hjelm og verneutstyr!
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Oversikt over forsøksområdet på Solbergmoen
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NGF seminar, Trondheim 2014
Prøvetaking og laboratorieundersøkelser
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Ex. Statens vegvesen
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Seminaransvarlige
NGF Grunnundersøkelseskomiteen

Rolf Sandven, Multiconsult (leder); Amund Augland, Geovita (sekretær), 
Kristoffer Kåsin, NGI; Anders Samstad Gylland, Multiconsult; Ole Vidar 
Kirkevollen, Statens vegvesen; Robert Handberg, GeoSafe; Per Arne Wangen, 
Rambøll; Odd Einar Rundmo, Rambøll; Magne Bonsaksen, Norconsult; Maj 
Gøril Bæverfjord, Sweco; Vidar Tøndervik, Multiconsult

Utstyrsprodusenter og –leverandører:

GeoSafe AS: Arild Handberg, Robert Handberg 

GeoMachine: Alexander Packalen +

Envi: Ulf Elmgren +
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Praktisk geoteknikk i tall
• Totalt 60 påmeldte deltakere  
• 2 saksbehandlere,  59 grunnborere og feltkoordinatorer
• 12 stk. i arrangørstaben (leverandører og produsenter, feltledere og forelesere)
• Representanter fra følgende firma/organisasjoner:

Forelesere/arrangører
 Multiconsult
 Norconsult
 NGI
 Geovita
 Statens Vegvesen
 Sweco
 GeoSafe
 GeoMachine
 Rambøll

Deltagere
 Statens Vegvesen (21)
 Multiconsult (17)
 Norconsult Fältgeoteknik (7)
 Romerike Grunnboring (6)
 Mesta Grunnboring (5)
 Akershus Grunnboring (3)
 Løvlien Georåd (1)
 Rambøll (1)
 Imer AS (1)

En stor takk til alle! 
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